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προΝομια HERONIA
ή ευτυΧια Να κερδιζεισ

εγκαιρή κρατήσή 
 100 € έως 500 €  Έκπτωση στο ζευγάρι αν δηλώσετε 

έγκαιρα τη συμμετοχή σας στο ταξίδι 30 μέρες πριν από την 

αναχώρηση.  

 Οι τιμές εμπεριέχουν την έκπτωση της έγκαιρης κράτησης.

αφορα ταξιδιωτεσ απο τήΝ περιφερεια:
 50% έκπτωση στις εσωτερικές πτήσεις από / προς το 

αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».  Η προσφορά ισχύει για 

συμμετοχή για το επόμενο εξωτικό ταξίδι.

 30% έκπτωση για διαμονή μιας νύχτας σε ξενοδοχείο των 

Αθηνών.  

Η προσφορά ισχύει για τις εσωτερικές πτήσεις που δεν 

ανταποκρίνονται άμεσα με την πτήση αναχώρησης του 

επιλεγμένου ταξιδιού στο εξωτερικό.

HERONIA  HONEymOONERs  

 Αναβάθμιση δωματίου (όπου δυνατόν), ένα μπουκάλι 

τοπικό κρασί και ένα γαμήλιο κέϊκ / τούρτα, στο δωμάτιο του 

ξενοδοχείου.  

Ζητείται έγκαιρη κράτηση και η ληξιαρχική πράξη γάμου.

HERONIA  sINglEs  

 10 % έκπτωση στη τιμή της επιβάρυνσης του μονόκλινου 

δωματίου.

HERONIA  BONus CluB  

 100 € έως 300 € επιλέον  Έκπτωση στο ζευγάρι για όλους 
τους ταξιδιώτες  που είναι μέλη του HERONIA Bonus Club 
και μοναδικά προνόμια σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με 
προϊόντα για την υγεία σας, τις αποδράσεις σας, αλλά και την 
ψυχαγωγία σας. Αν ακόμα δεν είσθε μέλος, εγγραφείτε τώρα.
Ζήστε την εμπειρία του να είστε μέλος της καλύτερης 
οικογένειας ταξιδιών.

σήμειωσή: 
Οι Προσφορές δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε σύνολο 

περισσότερα από δύο προνόμια HERONIA. 

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τις υπηρεσίες μας.
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ολα τα οΝειρεμεΝα ταξιδια HERONIA περιλαμβαΝουΝ
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1. πτήσεισ 
Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση, με πτήσεις που 
εξυπηρετούν, παρέχοντας τον δυνατόν μέγιστο χρόνο παραμονής 
στον κάθε προορισμό.

2. μεταφορεσ 
Ασφαλή λεωφορεία – τα καλύτερα διαθέσιμα – για άνετες 
μεταφορές στο εξωτερικό από / προς τα ξενοδοχεία και για όλες 
τις εσωτερικές μετακινήσεις που προβλέπει το πρόγραμμα.
Ποτέ δεν επιδιώκουμε να μειώσουμε το κόστος ενός ταξιδιού 
χρησιμοποιώντας φθηνότερα και λιγότερο άνετα μεταφορικά 
μέσα.

3. ξεΝοδοΧεια 
Επιλεγμένα ξενοδοχεία τα οποία είτε χτίσθηκαν πρόσφατα, είτε 
είναι κεντρικά.
Η κατηγορία αναφέρεται σε κάθε ταξίδι.
Συνδυάζουν ποιότητα, τοποθεσία, ανέσεις, σέρβις, όλα στις 
καλύτερες τιμές.

4. ξεΝαγήσεισ 
Από τις 3 κατηγορίες ξεναγήσεων, τις ακριβές και τις φθηνές, 
στο Heronia προσφέρουμε τις σωστές.  Γιατί κάθε Ταξίδι είναι 
μία ευκαιρία ζωής.
Γι’ αυτό προσφέρουμε πάντοτε όλα όσα πρέπει να δει κανείς.
 
5. ξεΝαγουσ 
Έμπειρους διπλωματούχους ξεναγούς (ελληνόφωνους) ή 
αγγλόφωνους με ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά.

6. αρΧήγουσ – συΝοδουσ 
Άλλο ένα σημείο της υπεροχής με έμπειρο εκπαιδευμένο αρχηγό 
– συνοδό, με αρχές Heronia, σε όλη την διάρκεια του ταξιδιού, 
εκτός και αν αναφέρεται κάτι άλλο στο πρόγραμμα.

7. γευματα 
Προσεγμένα πρωινά, γεύματα ή δείπνα πάντοτε υψηλής 
ποιότητας, που κάνουν τα ταξίδια Heronia, πιο «νόστιμα»,  
στα ξενοδοχεία ή σε τοπικά εστιατόρια, όπως καταγράφονται 
αναλυτικά στο ταξίδι που περιλαμβάνει φαγητά.
Φυσικά σας ξεναγούμε και σε τοπικές κουζίνες, ώστε να έχετε 
ολοκληρωμένη εικόνα  του τόπου που επισκεπτόμαστε.

8. ταξιδιωτική ασφαλεια 
Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.  
Η ατομική ταξιδιωτική ασφάλεια δεν προβλέπεται από τον νόμο.

9. καλυτερεσ τιμεσ Χωρισ «εκπλήξεισ»
Πάντα έχουμε τις καλύτερες τιμές σε σχέση με την ποιότητα και 
τον πλούτο των υπηρεσιών μας.  Κάτι που εκτιμούν οι έμπειροι 
ταξιδιώτες μας.
Πάντως έχει σημασία να ξέρετε πριν ξεκινήσετε, το πραγματικό 
κόστος του ταξιδιού σας, χωρίς συμπληρωματικές πληρωμές, 
όταν πλέον θα έχετε αναχωρήσει.

10. εγγυήσή HERONIA
Γνωρίζουμε ότι μας κρίνετε αυστηρότερα από τους 
ανταγωνιστές μας και μας ενδιαφέρει η φήμη μας, γι’ αυτό σε 
κάθε Ταξίδι προσέχουμε και την πιο μικρή  λεπτομέρεια. 

11. οπου και αΝ πατε, εΧουμε ξαΝαπαει !
Χρόνια τώρα έχουμε καθιερώσει τα ειδικά προκαταρκτικά 
ταξίδια έρευνας.  Έτσι όπου και αν ταξιδέψουμε μαζί, τίποτα δεν 
μας είναι άγνωστο.
Παντού επιλέγουμε για σας το καλύτερο και η διαδρομή είναι 
πραγματικά η σωστότερη. 

δεΝ περιλαμβαΝοΝται 
• Οι φόροι αεροδρομίων και ο επίναυλος καυσίμων, λόγω της 
συνεχούς διακύμανσής τους. 
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και είσοδοι σε αρχαιολογικούς 
χώρους, μουσεία,  κλπ., τα οποία εισπράτονται στην Ελλάδα.
• Τοπικοί φόροι, οι οποίοι αν προβλέπονται, αναφέρονται στον 
ένθετο τιμοκατάλογο και πληρώνονται στο εξωτερικό.
• Τα έξοδα για την έκδοση Βίζας αν χρειάζεται για την είσοδό 
σας στον προορισμό.

σήμειωσεισ 
Ταξιδιωτικά Έγγραφα:
Για να ταξιδέψετε στα μακρινά ταξίδια, εκτός της Ευρώπης, 
απαιτείται έγκυρο διαβατήριο με την υπογραφή του κατόχου και 
η ισχύς του να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την είσοδό σας 
στην περιοχή που ταξιδεύετε.

Υγειονομικές Προφυλάξεις: 
• Αν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή 
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του ταξιδιού.
• Αποφύγετε το νερό της βρύσης και τα ωμά λαχανικά.

Ελάχιστη Συμμετοχή: 
Όλα τα ταξίδια έχουν κοστολογηθεί με ελάχιστη συμμετοχή 
15 ατόμων.  Σε περίπτωση που η συμμετοχή είναι μικρότερη 
(10 άτομα τουλάχιστον) τα ταξίδια δεν ακυρώνονται και 
εκτελούνται με ανάλογη επιβάρυνση.
Ενημερωθείτε σχετικά από τους Ταξιδιωτικούς Συμβούλους 
της εταιρίας μας για το ταξίδι που ενδιαφέρεστε.

Τα έξοδα ταξιδιών και οι αναχωρήσεις 
στον ένθετο κατάλογο.
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ταξιδια για οσουσ πιστευουΝ στήΝ ομορφια 
τωΝ οΝειρωΝ τουσ

κλασικα ταξιδια
ομαδικά ταξίδια καλής συντροφιάς

Με το σύνθημα αυτό χρόνια τώρα καθιερώσαμε την αντίληψη 
των ομαδικών Ταξιδιών με αεροπλάνο στη χώρα μας.

Οι πιστοί φίλοι του άρτια οργανωμένου Ταξιδιού, ταξιδεύουν 

μαζί μας, περιμένοντας να απολαύσουν την ανθρωποκεντρική 
μας φιλοσοφία σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε Ταξίδι.

Ταξιδιώτες όλων των κατηγοριών που σέβονται την 
προσωπικότητα και την ανεξαρτησία του συνταξιδιώτη 
τους, παράλληλα με τα ήθη και έθιμα των περιοχών που 
επισκέπτονται, αποκτούν νέους φίλους, μέσα σε θερμή και 
οικεία ατμόσφαιρα.

Εκπαιδευμένοι και πρόθυμοι συνοδοί με πάθος γι’ αυτό που 
κάνουν, λάτρεις του καλού ταξιδιού, φροντίζουν για την 
τελευταία λεπτομέρεια.

uNEsCO TOuRs

ομαδικά ταξίδια ειδικών προορισμών, ιστορικού, πολιτιστικού 
και γεωγραφικού ενδιαφέροντος.

Είναι Ταξίδια που οδηγούν σ’ ένα πανόραμα αριστουργημάτων 
της ανθρώπινης δημιουργίας και υμνούν την προσπάθεια του 

ανθρώπου που αποτελεί την βάση της Γης.

Πρόκειται για Παγκόσμια Μνημεία, μέχρι τις άκρες του κόσμου, 
που σε συνεπαίρνουν με τα μεγέθη τους, την αισθητική τους 
αξία και την αρχιτεκτονική τους πρωτοτυπία, είτε για την 
Ιστορική, είτε για την συμβολική τους σημασία.

Ταξιδεύοντας σε μικρές ομάδες θα ζήσετε έντονα τις 
επισκέψεις σας και η βοήθεια εξειδικευμένων συνοδών, μαζί 
με μία εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών, θα σας μυήσουν ακόμα 
περισσότερο στην γοητεία του Ταξιδιού.

Όταν έχεις δημιουργήσει ένα μύθο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη 
πρόκληση από το να προσπαθείς να τον ξεπεράσεις.

Έτσι οι στόχοι μας προγραμματίζονται αλάνθαστα και επιλέγονται 
με αυστηρά κριτήρια, που σκοπεύουν στην δική σας απόλαυση.

Παντού, όπου και αν ταξιδέψετε σε οποιαδήποτε γωνιά του 
κόσμου, θα διαπιστώσετε αμέσως ότι τα Ταξίδια μας δεν είναι 
απλά τα καλύτερα, αλλά διαφορετικότερα, αφού οι έμπειροι 
συνεργάτες μας, με ανθρωποκεντρική φιλοσοφία τα έχουν 
εμπλουτίσει με αμέριστη φροντίδα, με μεγάλες ανέσεις, με 
πλούσια γεύματα, με ασφαλείς πτήσεις και μορφωμένους 
συνοδούς στις ξεναγήσεις και στην εξυπηρέτηση.

Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του προγράμματος που κρατάτε στα 
χέρια σας, από την πρώτη ματιά θα διαπιστώσετε την αξεπέραστη 
ποιότητα της οργάνωσης του Heronia.
Ταξιδεύοντας στη συνέχεια θα καταλάβετε πως πρέπει να είναι 
ένα σύγχρονο Ταξίδι…

Κάντε την ομορφιά του κόσμου «κτήμα» σας.
Φέτος σχεδιάσαμε για σας Νέα Ταξίδια, που θα «ταράξουν», όχι 
μόνο τους πολυταξιδεμένους, αλλά και αυτούς που θέλουν να 
γνωρίσουν τον υλικό και πνευματικό Πολιτισμό.

Με διαδρομές και προτάσεις γι’ αυτούς που γνωρίζουν τι ζητάνε, 
με άριστη κατανομή αξιοθέατων και πλούσιο περιεχόμενο.
Με σωστές τιμές και ειλικρίνεια στον ταξιδιώτη, γοητεύουν τόσο 
με την οργάνωσή τους, όσο και την ποιότητά τους, που είναι 
Μοναδική.

Σας ευχαριστούμε που 38 πραγματικά χρόνια τώρα μας 
υποστηρίζετε και μας ακολουθείτε απολαμβάνοντας 
πλουσιοπάροχα προγράμματα με μία ζεστή φιλοξενία και ένα 
πνεύμα ευγένειας, που κανένας άλλος δεν μπορεί να σας 
προσφέρει.  

WE
TRAVEL THE WORLD
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BEsT FIVE

Τα Ταξίδια αυτά απευθύνονται σε ένα άλλο «διαφορετικό» 
κοινό, που το ελκύουν τα άγνωστα σημεία, που βρίσκονται 
στα διάφορα σημεία του Πλανήτη.

Για όσους το Ταξίδι είναι συνώνυμο της ανακάλυψης, μέσα 
στην απόλυτη φροντίδα και την πλήρη ηρεμία του πνεύματος, 
τότε τα προγράμματα BEST είναι τα καλύτερα.

Οι περιηγήσεις BEST, προσφέρουν και στους πιο 
απαιτητικούς φίλους του Ταξιδιού, την απόλυτη γνώση των 
συνεργατών μας και μία εξαίρετη ποιότητα υπηρεσιών που 
σας επιτρέπουν να εκτιμήσετε τον πλούτο των διαδρομών 
στις καλύτερες συνθήκες.

σας υποσχόμαστε ότι οι υπηρεσίες σχεδιασμού των ταξιδιών 
μας, έχουν κάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε 
όποιο ταξίδι και αν επιλέξετε να σας μείνει αξέχαστο.

EPIC JOuRNEys

Ένα είδος Ταξιδιού, που εδώ και χρόνια κερδίζει 
όλο και περισσότερους φίλους, τα EPIC, είναι μία 
σειρά προγραμμάτων προσεκτικά σχεδιασμένα σε 
απομακρυσμένους προορισμούς του Πλανήτη, με μελετημένα 
βήματα ξεναγήσεων και περιηγήσεων για να προσφέρουν την 

γνώση και να διατηρούν ένα ισορροπημένο ρυθμό στο Ταξίδι.

Ταξιδεύετε σε μικρά γκρούπ, έτσι ώστε να απολαμβάνετε 
τις επισκέψεις σε παρείστικη ατμόσφαιρα, να έχετε την 
μεγαλύτερη άνεση και να απολαμβάνετε αμέριστη προσωπική 
φροντίδα.

Μένετε τις απαραίτητες μέρες στον κάθε προορισμό 
προκειμένου να έχετε τον αναγκαίο χρόνο ανάπαυσης και 
να μπορείτε να εκτιμήσετε ολοκληρωτικά τα πιο σημαντικά 
αξιοθέατα.

τα EPIC είναι κάτι πολύ διαφορετικό 
από τα συνηθισμένα ταξίδια.

NATIONAl gEORgAPHIC 

Ομαδικά Ταξίδια σε ολόκληρο τον κόσμο που οργανώνονται 
αποκλειστικά από το National Geographic, το πρώτο σήμα 
ποιότητας στον Πλανήτη και διατίθενται σε συνεργασία με το 
Heronia, στους φίλους του καλού Ταξιδιού από την Ελλάδα.

Διαλέξτε ένα από τα Ταξίδια υψηλής ποιότητας του Nation-
al Geographic και ταξιδέψτε με ιδιωτικό τζετ ή με ιδιωτικά 
κρουαζιερόπλοια και πλοία επιστημονικού ενδιαφέροντος, 
για να εξερευνήσετε αρχαίους πολιτισμούς και άλλα 
ενδιαφέροντα αξιοθέατα σε απομακρυσμένες περιοχές της 
Γης.

Ελάτε να σας γνωρίσουμε τους εξερευνητές, τους 
φυσιοδίφες, τους ζωολόγους, τους οικολόγους και τους 
κορυφαίους εμπειρογνώμονες του 
National Geographic, που οδηγούν τα Ταξίδια και τα 
καθιστούν, με τις γνώσεις τους, περισσότερο ελκυστικά και 
τελείως διαφορετικά.

Ελάτε να μάθετε τεχνικές για την λήψη εντυπωσιακών 
φωτογραφιών από ένα από τους μεγαλύτερους 
φωτογράφους άγριας ζωής στον κόσμο.

Γίνετε ανιχνευτές ορυκτών και νομάδες της ερήμου και των 
πάγων.
Ανακαλύψτε σπάνια θαλάσσια κέντρα βιοποικιλότητας.
Γνωρίστε τα πιο «πλούσια» ηφαίστεια στον κόσμο.
Αντιμετωπίστε θαυμαστά γεωλογικά φαινόμενα.
Παρακολουθήστε μία ιδιωτική συναυλία σε κάποιο αρχοντικό 
της Σιβηρίας.
Ξεκινήστε μία περιπέτεια άγριας ζωής και αντιμετωπίστε μία 
απίστευτη σειρά από θρυλικά πλάσματα του κόσμου.

τα ταξίδια του National geographic 
τώρα είναι κοντά σας.

ταξιδια για αΝεξαρτήτουσ
Οι φίλοι μας θέλουν πάντοτε να ταξιδεύουν από θέση ισχύος.
Γι’ αυτό και εμείς και στα ατομικά Ταξίδια περιλαμβάνουμε και 
προσφέρουμε ότι δεν μπορούν οι άλλοι.

Ελάτε στα γραφεία μας να συζητήσουμε.
Έχουμε αναπτύξει ένα δοκιμασμένο σύστημα ταξιδιωτικής 
σκέψης και τελικού αποτελέσματος, για να ευχαριστηθείτε ένα 
πετυχημένο και ασφαλές ταξίδι σε «ατομική συσκευασία» που 
θα είναι για σας μία γλυκιά και παντοτινή ανάμνηση.
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AlAskA: Denali to 
Prince William Sound 
8 DAYS
Encounter majestic landscapes and 
diverse wildlife on an expedition 
into the heart of Alaska’s un-
touched wilderness. Experience the 
rugged beauty of Denali National 
Park on naturalist-led excursions, 
and search for moose, caribou, 
wolves, grizzly bears, and Dall 
sheep. Hike amid the soaring peaks 
of the Alaska Range and journey 
along the stunningly scenic Seward 
Highway. Cap off your adventure 
with a cruise on Prince William 
Sound, home to humpback whales 
and towering tidewater glaciers.

TRIP HIGHLIGHTS 
•Explore Alaska’s rolling tundra 
and taiga forests, spotting an 
array of wildlife, including caribou, 
moose, wolves, and Dall sheep.
•Immerse yourself in the pristine 
wilderness of Denali National Park 
on a variety of hikes, taking in 
views of the mountain that gave 

the park its name.
•Cruise through spectacular Prince 
William Sound to spot humpback 
whales and orcas, and experience 
the thunder of calving glaciers.
•Stay in private cabins in the heart 
of Denali, and at a mountain resort 
surrounded by snow-dusted gla-
ciers and peaks.

ITINERARY
Days 1 & 2 – 
Fairbanks, Alaska/Denali National Park
Days 3 & 4 – Denali National Park
Day 5 – Denali/Talkeetna
Day 6 – Talkeetna/Girdwood
Day 7 – Prince William Sound
Day 8 – Girdwood/Anchorage

DEPARTURE DATES:
11/06/2016
21/06/2016
23/07/2016
23/08/2016
02/09/2016

Prices start at 
$6,195 per person,
double occupancy

BAjA CAliforniA 
And the seA of 
Cortez: Among the 
Great Whales
8 DAYS
Discover the natural wonders of 
the Sea of Cortez on an expedition 
aboard the National Geographic 
Sea Bird. In the company of marine 
biologists, experience up-close en-
counters with gray whale mothers 
and their calves after they have 
migrated to the inlets of Bahía 
Magdalena. Hop into a motorized 
landing craft to encounter wildlife 
up close, from whales to bottle-
nose dolphins. Follow naturalists 
on hikes amid barrel cacti, and 
snorkel among playful sea lions. 

TRIP HIGHLIGHTS 
•Experience awe-inspiring en-
counters with gray whales as you 
explore with a team of naturalists.
•Go snorkeling among acrobatic sea 
lions, brilliant blue damselfish, and 
schools of king angelfish.

•Kayak through thick mangroves 
on the lookout for a variety of 
bird species including magnificent 
frigatebirds.
•Hike pristine, wind-sculpted sand 
dunes and an other-worldly forest 
of gigantic cacti.

ITINERARY
Day 1 – Los Angeles/La Paz, Mexico
Day 2 – Exploring the Sea of Cortez
Day 3 – Los Islotes and 
sla Espiritu Santo
Day 4 – Gorda Banks and Los Cabos
Days 5, 6, & 7 – Bahía Magdalena
Day 8 – San Carlos/La Paz/Los Angeles

DEPARTURE DATES: 
16/01/2016
23/01/2016
30/01/2016
06/02/2016 (Reverse Direction)
20/02/2016 (Reverse Direction)
27/02/2016
05/03/2016 (Reverse Direction)
12/03/2016

Prices starting at $6,390 
per person, double occupancy 

tAhiti to eAster 
islAnd: Tales of the 
Pacific
20 DAYS
The tropical seas that stretch 
from French Polynesia to Easter 
Island have seen missionaries and 
mutineers, intrepid explorers and 
enigmatic cultures pass their way. 
Explore spectacular lagoons and 
rare, uplifted atolls, and snorkel 
and dive pristine reef systems. 
Soak up the joyous rhythms of 
traditional music and dancing, 
follow the tale of the Mutiny of the 
Bounty, and end the voyage among 
the evocative statues of Easter 
Island.

TRIP HIGHLIGHTS 
•Dive or snorkel the stunning reefs 
of Fakarava, part of a UNESCO 
Biosphere Reserve, and the Pitcairn 
Islands, identified as one of most 
unspoiled reef systems in the world 
by National Geographic Explor-
er-in-Residence Enric Sala. 
•Trace the legend of the ill-fated 

H.M.S. Bounty from Tahiti to Pit-
cairn Island, where descendants of 
its mutineers still live today. 
•Explore the unusual geology and 
wildlife of Henderson Island, a UN-
ESCO World Heritage site, and look 
for endemic bird species.
•Delve into the intriguing lost cul-
ture of Easter Island, and examine 
ancient burial sites and towering 
moai with an archaeologist. 

ITINERARY
Days 1 & 2 – 
U.S. / Papeete, French Polynesia
Days 3 through 8 – 
Tuamotu Archipelago / At Sea
Days 9 & 10 – Mangareva, Gambier 
Archipelago / At Sea
Days 11 through 15 – 
Pitcairn Islands / At Sea 
Days 16 through 20 – 
Easter island / Santiago, Chile / U.S

DEPARTURE DATES: 
13/11/2015

Price starting at $17,390 
per person, double occupancy 
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Around the 
World By 
PrivAte jet: 
The Northern Route  
22 DAYS
Delve into the worlds of emperors 
and exiles, Arctic explorers and 
fossil-finders, and nomads of the 
desert and the ice as you circum-
navigate the northern hemisphere 
by private jet. Explore Japan’s ex-
quisite spiritual architecture amid 
the gardens and shrines of Kyoto 
and Nara. Experience nomadic 
life in Mongolia’s Gobi and trace 
Russian history in St. Petersburg 
and Irkutsk. Then head further 
north to encounter Norway’s fjords, 
Iceland’s wondrous geology, and 
the glittering glaciers and icebergs 
of Greenland.

TRIP HIGHLIGHTS 
•Examine fossils with a paleontol-
ogist at Mongolia’s Flaming Cliffs, 
and experience nomadic life in the 
Gobi from a stunning ger camp that 
is part of the National Geograph-
ic Unique Lodges of the World 
collection.
•Cruise Lake Baikal, a UNESCO 

World Heritage site, and attend a 
private concert at a historic manor 
house in Irkutsk, Siberia.
•Discover Norway’s dramatic 
fjords by boat and by cable car and 
witness waterfalls, volcanoes, and 
geysers in Iceland. 
•Meet Greenland’s Inuits, take 
walks along the glacier at Ilulissat 
Icefjord, and peer at iridescent 
icebergs on a cruise.

ITINERARY
Days 1 & 2 – 
Home City / Seattle, Washington 
Days 3, 4 & 5 – Kyoto and Nara, Japan
Days 6, 7 & 8 – 
Ulaanbaatar and the Gobi, Mongolia
Days 9 & 10 – 
Irkutsk and Lake Baikal, Russia
Days 11, 12 & 13 – 
St. Petersburg, Russia
Days 14 & 15 – Tromso, Norway 
Days 16, 17 & 18 – Reykjavik, Iceland 
Days 19 & 20 – Ilulissat, Greenland 
Days 21 & 22 – 
Greenland / U.S. / Home City

DEPARTURE DATES:
01/06/2017 

Price starting at $71,950 
per person, double occupancy

singAPore to 
rAjA AmPAt: 
Exotic Indonesia
20 DAYS
From the colorful city of Singapore 
to the pristine reefs of Raja Ampat, 
voyage aboard the National Geo-
graphic Orion through the heart of 
Indonesia and the Coral Triangle. A 
global center of marine biodiversity, 
this region is home to an aston-
ishing array of corals, reef fish, 
and other species; and is a mecca 
for snorkelers, scuba divers, and 
island adventurers alike. Spot rare 
Komodo dragons in the wild, visit 
an orangutan research and con-
servation center in the forests of 
Borneo, and soak up a rich tapestry 
of Indonesian cultures. 

TRIP HIGHLIGHTS 
•Experience Indonesia’s vibrant 
island traditions during welcome 
ceremonies, festivities, and visits 
with local artisans.
•Discover a dazzling world of corals 
and tropical fish while snorkeling or 
diving Raja Ampat.
•Spot legendary Komodo dragons, 

the world’s largest living lizards, 
in their natural habitat in Komodo 
National Park.
•Meet with National Geographic 
grantee Biruté Galdikas on a visit 
to Camp Leakey, an orangutan 
research and conservation center 
she established in the forests of 
Borneo.

ITINERARY
Days 1, 2 & 3 - U.S. / Singapore  
Day 4 – Anambas Archipelago, 
Indonesia
Days 5 & 6 – Badas islands / At Sea
Days 7 & 8 – Tanjung Putting National 
Park, Kalimantan
Days 9 & 10 – At Sea 
Day 11 – Komodo National Park 
Days 12 & 13 – Flores Island / At Sea
Day 14 – Banda Islands, Moluccas
Day 15 – At Sea 
Days 16, 17 & 18 - 
Exploring Raja Ampat
Days 19 & 20 – Sorong, West Papua / 
Brisbane, Australia / U.S.

DEPARTURE DATES: 
07/09/2015

Price starting at $16,340, 
double occupancy

journey to 
AntArCtiCA 
14 DAYS
Traveling aboard the state-of-the-
art National Geographic Explorer 
or National Geographic Orion, 
encounter the spectacular Antarctic 
Peninsula and the surrounding is-
lands and waterways. Glide around 
enormous tabular icebergs by 
Zodiac, walk along beaches covered 
with thousands of penguins, and 
kayak amid abundant marine life.

TRIP HIGHLIGHTS 
•View magnificent mountains, 
towering icebergs, and ice forma-
tions that make up the dramatic 
Antarctic landscape.
•Cruise aboard sturdy Zodiac land-
ing craft in search of leopard seals.
•Kayak in protected waters, pad-
dling around icebergs as penguins 
swim nearby.
•Walk on shore amid thousands of 
penguins, including gentoo, Adélie, 
and chinstrap.
•Explore the world’s last great wil-
derness in the company of a team 
of top naturalists.

ITINERARY
Days 1 & 2 – 
U.S./Buenos Aires, Argentina
Day 3 – Buenos Aires/Ushuaia
Day 4 – At Sea/Drake Passage
Days 5 through 10 – 
Exploring Antarctica
Days 11 & 12 – At Sea
Days 13 & 14 – 
 Ushuaia / Buenos Aires, Argentina 
(Explorer) or Santiago, Chile (Orion)

DEPARTURE DATES: 
27/11/2015 (Explorer)
06/12/2015 (Orion)
07/12/2015 (Explorer)
16/12/2015 (Orion)
26/01/2016 (Explorer)
05/02/2016 (Explorer)
27/11/2016 (Explorer)
07/12/2016 (Explorer)
16/12/2016 (Orion)
17/12/2016 (Explorer)
26/12/2016 (Orion)
27/12/2016 (Explorer)
05/01/2017 (Orion)
06/01/2017 (Explorer)
15/01/2017 (Orion)
16/01/2017 (Explorer)
26/01/2017 (Explorer)
05/02/2017 (Explorer)

Price starts at $12,970 
per person, double occupancy
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* 
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα.

τριγωΝο οπιου
βορεια ταϊλαΝδή-μπαΝγκοκ-κβαϊ

9  μ ε ρ ε σ

Μπανγκόκ-Αγιούταγια-Πιτσανουλόκ-Σουκοτάι-Λαμπάνγκ-Τσιάνγκ Ράι
Τσιάνγκ Μάι-Γέφυρα του Ποταμού Κβάϊ

12

1η μέρα: Πτήση
1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο 
και αναχώρηση για ένα ταξίδι 
«ντοκυμαντέρ» για όσους 
ταξιδιώτες επιθυμούν να 
πληροφορηθούν τι συμβαίνει στη 
Βόρεια Ταϊλάνδη, της μακρινής 
ανατολής. Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Μπανγκόκ 
Περιήγηση Πόλης 
Άφιξη στη μεγαλούπολη της Μπαν-
γκόκ και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Το απόγευμα θα περιηγηθούμε, με-
ταξύ άλλων, το Βασιλικό Παλάτι με 
τον σμαραγδένιο Βούδα, τον ναό 
Wat Chetuporn, με τον εντυπωσι-
ακό κοιμώμενο Βούδα μήκους 45 
μέτρων, τις πλατείες και τα άλλα 
αξιοθέατα της πόλης.
Το βράδυ δείπνο με παραδοσιακούς 
χορούς.

3η μέρα: Μπανγκόκ-Αγιούταγια-
Πιτσανουλόκ-Σουκοτάι
Το πρωί ξεκινάμε, οδικώς μία 
εξαιρετική πορεία στις παλιές 
πόλεις της Ταϊλάνδης και 
ιχνηλατούμε τον πλούτο της 
ιστορίας και την φτώχεια των 
κατοίκων της υπαίθρου.
Πρώτος μας σταθμός, η 
Αγιούταγια, παλιά πρωτεύουσα του 
Σιάμ, που ιδρύθηκε το 1350 και 
κτίσθηκε σε διάρκεια 400 χρόνων. 
Θα δούμε, μεταξύ άλλων, το 
Θερινά Ανάκτορα και τις τρεις 
Στούπες του Βατ Πχρα Σι Σανπφετ.
Αργότερα αναχώρηση για το 
Πιτσανουλόκ, όπου θα δούμε τον 
περίφημο Ναό Phra Si Mahathat 
και συνεχίζουμε για το Σουκοτάι, 
πρώτη πρωτεύουσα του βασιλείου 
της Ταϊλάνδης.

4η μέρα: Σουκοτάι-Λαμπάνγκ-
Τσιάνγκ Ράι 
Το πρωί θα επισκεφθούμε το 
ιστορικό πάρκο Sukhothai 
και το πάρκο Sri Satchanalai. 
Το απόγευμα θα έρθουμε στο 
Λαμπάνγκ, όπου θα δούμε τους 
Ναούς What Don Tao και τους 
What Pratu Phong. 
Συνεχίζουμε για το Τσιάνγκ Ράι, τη 
βορειότερη επαρχία της Ταϊλάνδης, 
γνωστή ως «η πύλη προς το Χρυσό 
Τρίγωνο» ή «το Τρίγωνο του 
οπίου», με ενδιάμεση στάση στη 
λίμνη Phayo. 
Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.

5η μέρα: Τσιάνγκ Ράι- 
Mae Sai-Βόλτα στον Ποταμό 
Khong-Chiang Saen- 
Τσιάνγκ Μάι
Το πρωί θα καλύψουμε ένα μέρος 
του ονείρου καθώς θα έρθουμε 
στo Mae Sai, στα σύνορα με την 
Βιρμανία, όπου θα έχουμε χρόνο 
να αγοράσουμε βιρμανέζικα είδη 
λαϊκής τέχνης.
Μετά από το γεύμα μας τοπικού 
χαρακτήρα, θα προσεγγίσουμε 
το «Χρυσό Τρίγωνο», στο σημείο 
όπου οι ποταμοί Ruak και Μεκόνγκ 
συναντιούνται από όπου θα έχουμε 
μία εξαιρετική θέα του Λάος, της 
Βιρμανίας και της Ταϊλάνδης.
Αργότερα θα καθρεπτιστούμε στα 
νερά του ποταμού Khong, καθώς 
θα κάνουμε μία βόλτα με πλοιάριο 
για να έχουμε μία γνωριμία 
αξέχαστη με τις ομορφιές και τους 
υπέροχους Βουδιστικούς ναούς 
του Chiang Saen. 
Στο «Ρόδο του Βορρά», το Τσιάνγκ 
Μάι θα έρθουμε αργά το απόγευμα 
απολαμβάνοντας μία απίστευτη 

διαδρομή ανάμεσα σε ορυζώνες 
και πυκνή τροπική βλάστηση.

6η μέρα: Τσιάνγκ Μάι-
Περιήγησης πόλης
Το πρωί θα έχουμε περιήγηση στα 
ενδιαφέροντα αξιοθέατα και στους 
σπουδαιότερους ναούς της πόλης, 
η αρχιτεκτονικής των οποίων 
έχει ευδιάκριτα Βιρμανέζικα 
και Λαοτινά στοιχεία, λόγω της 
εγγύτητας της με την Βιρμανία και 
το Λάος. 
Ο αρχαιότερος Ναός, αλλά και 
ο πλέον εντυπωσιακός που 
αποδίδεται στον ιδρυτή της πόλης 
Βασιλιά Μπερνγκράι, βρίσκεται 
στον λόφο Ντοι Σουτέπ περίπου 10 
χλμ. από το Τσιάνγκ Μάι.
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε μία 
φάρμα ελεφάντων για να δούμε 
και να φωτογραφήσουμε αυτά 
τα υπέροχα ζώα και προαιρετικά, 
για όσους επιθυμούν μπορούν να 
απολαύσουν μία βόλτα μαζί τους. 
Το βράδυ θα ακολουθήσει 
δείπνο που συνοδεύεται από 
παραδοσιακούς χορούς Καντόκε.

7η μέρα: Τσιάνγκ Μαί-
Μπανγκόκ-Damnoen Sadu-
ak-Κβάϊ-Μπανγκόκ
Πλούσιο πρόγευμα, μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Μπανγκόκ. Άφιξη και αναχώρηση 
οδικώς για την πλωτή αγορά της 
χώρας, την Damnoen Saduak. 
Εδώ θα διαπιστώσουμε ότι έχει 
μικρή απόσταση η ψευδαίσθηση 
από την πραγματικότητα, καθώς θα 
διασχίζουμε τα νερά του ποταμού 
με παραδοσιακές βάρκες, για να 
γνωρίσουμε την ζωή των ντόπιων 
κατοίκων οι οποίοι πουλούν τα 
προϊόντα τους στο ποτάμι. 

Αργότερα θα συνεχίσουμε για την 
Γέφυρα του θρυλικού Ποταμού 
Κβάϊ και του Νεκροταφείου των 
Συμμάχων. Αργά το απόγευμα 
αναχώρηση για την Μπανγκόκ.. 

8η μέρα: Μπανγκόκ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την επιστροφής μας στην 
Αθήνα.

9η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Ανάλογα την ημέρα επιστροφής 
ενδέχεται η άφιξή σας να γίνεται 
αυθημερόν (8η μέρα) χωρίς την 
διανυκτέρευση στο αεροσκάφος.
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα ΧΧΧ 
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4*
• Πρωινό κάθε μέρα στο Μπαλί
• Ένα κύριο γεύμα την 3η μέρα
• Ημιδιατροφή στη Σουλαβέζη

Δεν Περιλαμβάνονται
• Βίζα εισόδου στο Μπαλί 
• Τοπικοί Φόροι 20 € και 40 € αντίστοιχα 

μπαγκλαΝτεσ 
βιρμαΝια 
(βορεια ταϊλαΝδή) 
1 2 - 1 6  μ ε ρ ε σ

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4*, 
Μοτέλ την 5η μέρα (Μπαγκλαντές) Standard (Βιρμανία)
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα, εκτός της 15ης μέρας στην Μπανγκόκ

Δεν Περιλαμβάνονται
• Βίζα εισόδου στη Βιρμανία

Σημειώσεις:
•Λόγω τοπικών συνθηκών και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας ενδέχεται 
η διαδρομή Ντάκα-Τσιτανγκόκ να γίνει αεροπορικώς, χωρίς επιβάρυνσή σας.

Ντάκα-Τσιτανγκόκ-Ρανγκαμάτι-Γιανγκόν-
Μπαγκάν-Χέχο-Λίμνη Ινλέ-(Τσιάνγκ Μάι-Μάε 
Σάι-Chiang Saen-Τσιάνγκ Ράι-Μπανγκόκ)
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1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Αναχώρηση για ένα ασυναγώνιστο 
ταξίδι, που θα κάνει την καρδούλα 
μας να θέλει να «σπάσει». Ολονύ-
κτια πτήση.

2η μέρα: Ντάκα-
Περιήγηση πόλης
Άφιξη στο Μπαγκλαντές. Τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο μας στην Ντά-
κα και αργότερα θα σας γνωρίσου-
με την πρωτεύουσα που βρίσκεται 
χτισμένη στο Δέλτα των ποταμών 
Βραχμαπούτρα και Γάγγη.
Θα δούμε, μεταξύ άλλων, το 
Πανεπιστήμιο, το Κενοτάφιο των 
Ελλήνων, το παλιό Μέγαρο του 
Βρετανού Κυβερνήτη, το Ανώτερο 
Δικαστήριο, την Αρμένικη Εκκλη-
σία και το Ανάκτορο Ναβάμπ της 
Βεγγάλης. 

3η μέρα: Ντάκα-
Σοναργκαόν-Ντάκα
Η δράση της σημερινής περιήγησης 
εξελίσσεται στα ερείπια της παλιάς 
Πρωτεύουσας Σοναργκαόν, κατά-
λοιπο της περιόδου όταν την χώρα 
κυβερνούσαν Μογγόλοι ηγεμόνες. 
Θα δούμε το φολκλορικό Μουσείο, 
θα φωτογραφήσουμε σπίτια, αρχο-
ντικά και θα έρθουμε στην περιοχή 
των Μοϊνομαότι, όπου θα δούμε 
το Βουδιστικό Τέμπλο Σαλμπάν 
Βιχάρα και το Μοναστήρι.
4η μέρα: Ντάκα-Τσιτανγκόκ
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για το 
Τσιτανγκόκ. Άφιξη στην δεύτερη 
μεγάλη πόλη της χώρας και εγκα-
τάσταση στο ξενοδοχείο. Αργότερα 
βγείτε μία βόλτα στο λιμάνι για 
να δείτε εκπληκτικά σκαριά που 
θυμίζουν πορτογαλικές γαλέρες 
και πειρατικά πλοία.

5η μέρα: Τσιτανγκόκ-Ρανγκαμάτι
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε 
για το Ρανγκαμάτι, μια καταπρά-
σινη περιοχή που κατοικείται απο 
πολύχρωμους Ιθαγενείς. Στην 
διάρκεια της διαδρομής θα επισκε-
φθούμε το Εθνολογικό Μουσείο,το 

νεκροταφείο του Δευτέρου Παγκο-
σμίου Πολέμου, και τον τάφο του 
σούφι Hazrat Baiuzed Bostami.
Άφιξη, μεταφορά σε μοτέλ. Το 
απόγευμα ακολουθεί βαρκάδα στην 
λίμνη Καρτάι για να απολαυσουμε 
την φύση και το ηλιοβασίλεμα. 

6η μέρα: Ρανγκαμάτι-Ντάκα
Το πρωί με μια κρουαζιέρα στη 
λίμνη θα συναντήσουμε την φυλή 
Σουβαλόνγκ και θα επισκεφθού-
με την αγορά, όπου οι διάφορες 
φυλές της περιοχής πουλούν τις 
πραμάτειες τους.
Αργότερα θα επισκεφθούμε τον 
βουδιστικό ναό και αναχώρηση για 
την Ντάκα.

7η μέρα: Ντάκα-Γιανγκόν-
Περιήγηση Πόλης
Πτήση για την Βιρμανία. Άφιξη 
στην Γιανγκόν και αργότερα θα 
δούμε, μεταξύ άλλων, την Παγόδα 
Σβενταγκόν, το δημοφιλές Τέμπλο 
Chauk Htat Kyi, το ιστορικό κτίριο 
του Ταχυδρομείου και τα αγάλματα 
της Ελευθερίας.

8η μέρα: Γιανγκόν-Μπαγκάν
Σύντομη πτήση για το Μπαγκάν.
Άφιξη και θα επισκεφθούμε τις 
Στούπες Σβεζεγκόν, την Γκουμπια-
ουάκι, την Ανάντα και το Τέμπλο 
Ναμαγιάνγκι και το απόγευμα θα 
απολαύσουμε ένα υπέροχο ηλιο-
βασίλεμα από την Παγόδα Μπου-
μπάγια.

9η μέρα: Μπαγκάν-Χέχο-
Λίμνη Ινλέ
Μετά το πρωινό πετάμε για το 
Χέχο και στη συνέχεια ερχόμαστε 
στην Λίμνη Ινλέ, προκειμένου 
να απολαύσουμε μία ολοήμερη 
«κρουαζιέρα».
Θα επισκεφθούμε την Παγόδα 
Phaung Daw, τα χωριά Inha, που 
είναι απλωμένα στις όχθες της 
λίμνης και τα πλωτά γραφικά 
Μοναστήρια, που καθρεπτίζονται 
στα νερά της. Αργότερα θα επι-

σκεφθούμε το Μοναστήρι Ngaphe 
Kyaung και το χωριό Nambay, 
όπου παρασκευάζονται τοπικά πού-
ρα και χαράσσονται κανό.

10η μέρα: Λίμνη Ινλέ-Indein 
Παγόδα
Το πρωί θα επισκεφθούμε τα ντό-
πια παζάρια.
Συνεχίζουμε με πλοιάριο την 
περιήγησή μας στην λίμνη Ινλέ, 
όπου οι βαρκάρηδες κωπηλατούν 
τις κωνικές τους βάρκες, με τα 
πόδια και στα σπίτια της ιδιόρρυθ-
μης φυλής των Ίντας, που είναι 
πασσαλόκτιστα.

11η μέρα: Λίμνη Ινλέ-Χέχο-
Γιανγκόν
Πτήση μέσω του Χέχο στη Γιαγκόν. 
Η αγορά Scott, που θα έρθουμε, 
διαθέτει σουβενίρ, κοσμήματα και 
αυθεντικούς κεντητούς στο χέρι 
Βιρμανέζικους πίνακες. Αργότερα 
συνεχίζουμε με μία ακόμα περιήγη-
ση στην πόλη. 

12η μέρα: Γιανγκόν-
πτήση επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής. Άφιξη στην 
Αθήνα.

μπαγκλαΝτεσ-
βιρμαΝια
βορεια ταϊλαΝδή
Ντάκα-Τσιτανγκόκ-
Ρανγκαμάτι-Γιανγκόν-
Μπαγκάν-Χέχο-Λίμνη Ινλέ-
Τσιάνγκ Μάι-Μάε Σάι-Chiang 
Saen-Τσιάνγκ Ράι-Μπανγκόκ

1 6  Μ έ Ρ έ Σ 
Το ταξίδι εκτελείται όπως περιγρά-
φεται από την 1η μέρα μέχρι και την 
11η μέρα και συνεχίζει ως εξής :

12η μέρα: Γιανγκόν-Τσιάνγκ Μάι
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτή-
ση για το Τσιάνγκ Μάι, πρωτεύουσα 
της Βόρειας Ταϊλάνδης, γνωστή ως 
«η πύλη προς το Χρυσό Τρίγωνο». 
Χρόνος ελεύθερος.
13η μέρα: Τσιάνγκ Μάι-
Περιήγησης πόλης-Ντόι Σουτέπ
Το πρωί θα περιηγηθούμε την 
πόλη, στους ναούς και στα κτίρια 
της οποίας υπάρχουν ευδιάκριτα 
Βιρμανέζικα και Λαοτινά στοιχεία. 
Ο Ναός Ντόι Σουτέπ, είναι ο αρ-
χαιότερος Ναός, αλλά και ο πλέον 
εντυπωσιακός στη Βόρεια Ταϊλάν-

δη.Το απόγευμα θα επισκεφθούμε 
μία φάρμα ελεφάντων και το βράδυ 
θα έχουμε το δείπνο μας με παρα-
δοσιακούς χορούς Καντόκε.
14η μέρα: Τσιάνγκ Μάι-Chiang 
Saen-Mae Sai-Τσιάνγκ Ράι 
Το πρωί αναχώρηση για το Χρυσό 
Τρίγωνο της Ταϊλάνδης. Μετά από 
μία ωραία διαδρομή, ανάμεσα από 
ορυζώνες και πυκνή βλάστηση, θα 
επισκεφθούμε το Chiang Saen, για 
να προσεγγίσουμε με πλοιάριο δια-
σχίζοντας τον ποταμό Khong, τους 
υπέροχους Βουδιστικούς ναούς 
του. Στη συνέχεια θα έρθουμε στο 
σημείο του «Χρυσού Τριγώνου» 
όπου ενώνονται οι δύο ποταμοί 
Ruak και Μεκόνγκ για μια εξαιρε-
τική θέα προς την Ταϊλάνδη και τη 
Βιρμανία.
Αργότερα θα επισκεφθούμε το Mae 
Sai, στα σύνορα με την Βιρμανία, 
Άφιξη στο Τσιάνγκ Ράι. 
15η μέρα: Τσιάνγκ Ράι-
Μπανγκόκ 
Πτήση για την Μπανγκόκ. Μεταφο-
ρά στο ξενοδοχείο και χρόνος στη 
διάθεσή σας.
16η μέρα: Μπανγκόκ-Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτή-
ση επιστροφής. Άφιξη αυθημερόν 
στην Αθήνα.



παΝοραμα 
ταϊλαΝδήσ-λαοσ 
1 1  μ ε ρ ε σ

Μπανγκόκ-Αγιούταγια-Πιτσανουλόκ-Σουκοτάι Λαμπάνγκ-Τσιάνγκ Ράι
Τσιάνγκ Μάι-Λουάνγκ Πραπάνγκ 

1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο 
και αναχώρηση για ένα ταξίδι 
«ντοκυμαντέρ» για όσους 
ταξιδιώτες επιθυμούν να 
πληροφορηθούν τι συμβαίνει στη 
Βόρεια Ταϊλάνδη και στο εξωτικό 
Λάος, της μακρινής ανατολής. 
Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Μπανγκόκ 
Περιήγηση Πόλης
Άφιξη στη μεγαλούπολη της 
Μπανγκόκ και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα 
περιηγηθούμε, μεταξύ άλλων, το 
Βασιλικό Παλάτι με τον σμαραγδένιο 
Βούδα, τον ναό Wat Chetuporn, με 
τον εντυπωσιακό κοιμώμενο Βούδα 
μήκους 45 μέτρων, τις πλατείες και 
τα άλλα αξιοθέατα της πόλης. Το 
βράδυ δείπνο με παραδοσιακούς 
χορούς.

3η μέρα: Μπανγκόκ-Αγιούταγια-
Πιτσανουλόκ-Σουκοτάι
Αναχώρηση για την Αγιούταγια, 
παλιά πρωτεύουσα του Σιάμ, που 
ιδρύθηκε το 1350 και χτίσθηκε σε 
διάρκεια 400 χρόνων. Θα δούμε, 
μεταξύ άλλων, το Θερινά Ανάκτορα 
και τις τρεις Στούπες του Βατ Πχρα 
Σι Σανπφετ.
Αργότερα αναχώρηση για το 
Πιτσανουλόκ, όπου θα δούμε τον 
περίφημο Ναό Phra Si Mahathat και 
συνεχίζουμε για το Σουκοτάι, πρώτη 
πρωτεύουσα του βασιλείου της 
Ταϊλάνδης.

4η μέρα: Σουκοτάι-Λαμπάνγκ-
Τσιάνγκ Ράι 
Το πρωί θα επισκεφθούμε το 
ιστορικό πάρκο Sukhothai και το 
πάρκο Sri Satchanalai. Το απόγευμα 

θα έρθουμε στο Λαμπάνγκ, όπου 
θα δούμε τους Ναούς What Don 
Tao και τους What Pratu Phong. 
Συνεχίζουμε για το Τσιάνγκ Ράι, τη 
βορειότερη επαρχία της Ταϊλάνδης, 
γνωστή ως «η πύλη προς το Χρυσό 
Τρίγωνο» ή «το Τρίγωνο του οπίου», 
με ενδιάμεση στάση στη λίμνη 
Phayo. Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.

5η μέρα: Τσιάνγκ Ράι-Mae Sai 
Βόλτα στον Ποταμό Khong 
Chiang Saen-Τσιάνγκ Μάι
Το πρωί θα έρθουμε στo Mae Sai, 
στα σύνορα με την Βιρμανία, όπου 
θα έχουμε χρόνο να αγοράσουμε 
βιρμανέζικα είδη λαϊκής τέχνης.
Μετά από το γεύμα μας τοπικού 
χαρακτήρα, θα προσεγγίσουμε 
το «Χρυσό Τρίγωνο», στο σημείο 
όπου οι ποταμοί Ruak και Μεκόνγκ 
συναντιούνται από όπου θα έχουμε 
μία εξαιρετική θέα του Λάος, της 
Βιρμανίας και της Ταϊλάνδης.
Αργότερα θα καθρεπτιστούμε στα 
νερά του ποταμού Khong, καθώς θα 
κάνουμε μία βόλτα με πλοιάριο για 
να έχουμε μία γνωριμία αξέχαστη 
με τις ομορφιές και τους υπέροχους 
Βουδιστικούς ναούς του Chiang 
Saen. Στο «Ρόδο του Βορρά», το 
Τσιάνγκ Μάι θα έρθουμε αργά το 
απόγευμα.

6η μέρα: Τσιάνγκ Μάι 
Περιήγησης πόλης
Το πρωί θα έχουμε περιήγηση στα 
ενδιαφέροντα αξιοθέατα και στους 
σπουδαιότερους ναούς της πόλης, 
η αρχιτεκτονική των οποίων έχει 
ευδιάκριτα Βιρμανέζικα και Λαοτινά 
στοιχεία. 
Ο αρχαιότερος Ναός, αλλά και ο 
πλέον εντυπωσιακός που αποδίδεται 

στον ιδρυτή της πόλης Βασιλιά 
Μπερνγκράι, βρίσκεται στον λόφο 
Ντοι Σουτέπ περίπου 10 χλμ. από το 
Τσιάνγκ Μάι.
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε μία 
φάρμα ελεφάντων. 
Το βράδυ θα ακολουθήσει 
δείπνο που συνοδεύεται από 
παραδοσιακούς χορούς Καντόκε.

7η μέρα: Τσιάνγκ Μαί-Λουάνγκ 
Πραπάνγκ
Το πρωί με σύντομη πτήση θα 
έρθουμε στο Λάος, που εδώ 

και τόσα χρόνια ήταν μία βαθιά 
νοσταλγία για τους Ευρωπαίους που 
ήθελαν να αγγίξουν το χρώμα και 
τον ρυθμό του. Άφιξη και μεταφορά 
στο ξενοδοχείο. 

8η μέρα: Λουάνγκ Πραπάνγκ- 
Περιήγηση πόλης-Σπήλαια Πακού
Παρ’ ότι ο κόσμος αλλάζει μ’ ένα 
τρόπο δύσκολο και επώδυνο, εν 
τούτοις όλα τα πράγματα εδώ, όπως 
θα διαπιστώσετε στην περιήγησή 
μας, παραμένουν όπως χιλιάδες 
χρόνια πριν.
Περίφημο είναι το Χρυσό άγαλμα 
του Βούδα «Phra Bang», το «Wat 
Chiang Thong» που χρονολογείται 
από τον 16ο αιώνα και το Τέμπλο 

Sene.
Η «κρουαζιέρα» που θα έχουμε στον 
«πατέρα των ποταμών», θα μας 
φέρει στα Σπήλαια Πακού, όπου θα 
γνωρίσουμε χιλιάδες από χρυσό 
λακαρισμένα αγάλματα του Βούδα.
Επιστρέφοντας στην πόλη θα 
συνεχίσουμε την μεστή μας μέρα με 
επίσκεψη στη Στούπα Βισσούν και 
τα Ιεροφυλάκια των Τέμπλο Ahan 
και Μάι.

9η μέρα: Λουάνγκ Πραπάνγκ-
Καταρράκτες Κουανγκτσί

Το πρωί θα επισκεφθούμε την αγορά 
της πόλης και θα συνεχίσουμε για 
τους καταρράκτες Κουανγκτσί με 
τα τουρκουάζ νερά και παρακείμενο 
δάσος.
Το απόγευμα επιστροφή στην πόλη 
όπου θα φωτογραφήσουμε το 
χρυσαφένιο ηλιοβασίλεμα από τον 
Ναό Shiphouthabath.

10η μέρα: Λουάνγκ Πραπάνγκ 
πτήση επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής. Ολονύκτια πτήση 
με ενδιάμεσο σταθμό.

11η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

14 15

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* 
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα. 

Δεν Περιλαμβάνονται
• Βίζα εισόδου στο Λάος



Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* 
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα. 

Δεν Περιλαμβάνονται
• Βίζα εισόδου στο Λάος και την Καμπότζη

βορεια ταϊλαΝδή 
λαοσ-καμποτζή
1 1  μ ε ρ ε σ

Τσιάνγκ Ράι-Τσιάνγκ Μάι-Λουάνγκ Πραπάνγκ-
Σιέμ Ρεπ-Άνγκορ Βατ-Πνομ Πενχ
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1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Ασία, όπου θα 
ζήσουμε ένα ταξίδι γεμάτο από 
εκπλήξεις. Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Τσιάνγκ Ράι
Άφιξη νωρίς το πρωί στην 
πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την 
Μπανγκόκ και άμεση ανταπόκριση 
για το Τσιάνγκ Ράι, στη βορειότερη 
επαρχία της Ταϊλάνδης, γνωστή ως 
«η πύλη προς το Χρυσό Τρίγωνο» 
ή «το Τρίγωνο του οπίου».
Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.

3η μέρα: Τσιάνγκ Ράι-Mae 
Sai-Chiang Saen-Τσιάνγκ Μάι
Το πρωί θα επισκεφθούμε το Mae 
Sai, στα σύνορα με την Βιρμανία, 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
αγοράσουμε είδη λαϊκής τέχνης 
και στη συνέχεια θα έρθουμε στο 
σημείο του «Χρυσού Τριγώνου» 
όπου ενώνονται οι δύο ποταμοί 
Ruak και Μεκόνγκ για μια 
εξαιρετική θέα προς την Ταϊλάνδη 
και τη Βιρμανία.
Συνεχίζουμε με μία βόλτα με 
πλοιάριο στον ποταμό Khong 
για να καταλήξουμε στο Chiang 
Saen, όπου θα γνωρίσουμε του 
υπέροχους Βουδιστικούς ναούς 
του. Στο Τσιάνγκ Μάι μετά από μία 
υπέροχη διαδρομή, ανάμεσα από 
ορυζώνες και πυκνή βλάστηση, θα 
έρθουμε το απόγευμα.

4η μέρα: Τσιάνγκ Μάι-
Περιήγησης πόλης-Ντόι Σουτέπ
Το πρωί θα περιηγηθούμε την 
πόλη, στους ναούς και στα κτίρια 
της οποίας υπάρχουν ευδιάκριτα 
Βιρμανέζικα και Λαοτινά στοιχεία. 

Ο Ναός Ντόι Σουτέπ, στον οποίο 
θα έρθουμε στην συνέχεια είναι 
ο αρχαιότερος Ναός, αλλά και ο 
πλέον εντυπωσιακός στη Βόρεια 
Ταϊλάνδη.
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε 
μία φάρμα ελεφάντων και το 
βράδυ θα έχουμε το δείπνο μας με 
παραδοσιακούς χορούς Καντόκε.

5η μέρα: Τσιάνγκ Μαί-
Λουάνγκ Πραπάνγκ
Η άφιξή μας μετά από σύντομη 
πτήση στην Λουάνγκ Πραπάνγκ 
του Λάος, θα κάνει την καρδούλα 
μας να σπάσει. Πρόκειται για μία 
πόλη με πολιτιστικά αξιοθέατα 
που αντέχουν ακόμα και κάτω από 
τόση απεραντοσύνη.
Μετά από μία ελαφρά ξεκούραση, 
Θα έρθουμε στη Στούπα Βισσούν 
και τα Ιεροφυλάκια του Τέμπλου 
Ahan και Μάι και θα ανεβούμε 
στην κορυφή του λόφου Phousi, 
για να δούμε την επιχρυσωμένη 
Στούπα και να έχουμε μία 
μοναδική θέα της γύρω περιοχής.
Το βραδάκι θα έρθουμε στην 
νυχτερινή αγορά της πόλης. 

6η μέρα: Λουάνγκ Πραπάνγκ-
Σπήλαια Πακού
Το πρωί θα έχουμε τετ α τετ με το 
πιο παλιό Τέμπλο της πόλης Sene 
και το εξαίσιο Τέμπλο Xiengthong 
που χρονολογείται από τον 16ο 
αιώνα.
Στη συνέχεια ακολουθεί κροαζιέρα 
στον ποταμό Μεκόνγκ για να 
έρθουμε στα Σπήλαια Πακού, και 
να εξερευνήσουμε, λατρευτικά 
πεδία από χιλιάδες χρυσά, 
λακαρισμένα αγάλματα του Βούδα 
σε διάφορες μορφές και σχήματα 
που εντυπωσιάζουν.

Επιστρέφοντας στην πόλη θα 
δούμε το χωριουδάκι Ban Xanghai 
που παράγει κρασί από ρύζι και 
το Ban Phanem σπουδαίο για την 
χειροτεχνία του.

7η μέρα: Λουάνγκ Πραπάνγκ-
Καταρράκτες Κουανγκτσί
Το πρωί θα επισκεφθούμε 
την αγορά της πόλης και θα 
συνεχίσουμε για τους καταρράκτες 
Κουανγκτσί με τα τουρκουάζ νερά 
και παρακείμενο δάσος
Το απόγευμα επιστροφή στην πόλη 

όπου θα φωτογραφήσουμε το 
χρυσαφένιο ηλιοβασίλεμα από τον 
Ναό Shiphouthabath.

8η μέρα: Λουάνγκ Πραπάνγκ-
Σιέμ Ρεπ-Άνγκορ Βατ
Με πτήση θα έρθουμε στην 
Καμπότζη.
Αφού τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο 
θα απολαύσουμε μία βόλτα στην 
λίμνη Tonle Sap με τα πασσαλόπηκτα 
σπιτάκια και τα μικρά σχολεία στις 
όχθες της.Το βράδυ μετά από το 
δείπνο μας αποχαιρετάμε την ημέρα 
μας με περίπατο στην νυκτερινή 
αγορά της πόλης. 

9η μέρα: Άνγκορ Βατ-
επίσκεψη αρχαιολογικής ζώνης
Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με 
αυτά που θα επισκεφθούμε σήμερα 
σε μία ολοήμερη περιήγηση. Το 
Angkor Tom, το Royal Enclo-
supe, η Elephant Terrace και 
το Angkor Wat και το Bakhens 
Temple είναι υπέροχα μνημεία που 
ενθουσιάζουν τόσο που θα δίνατε 
το όνομά τους στα εγγόνια σας.
Το βραδάκι θα φάμε νοστιμιές 
με λαογραφικό πρόγραμμα με 
ντόπιους χορούς και μουσική.

10η μέρα: Σιέμ Ρεπ-
Πνομ Πενχ-πτήση επιστροφής
Το πρωί θα αναχωρήσουμε 
με πτήση για την Πνομ Πενχ, 
πρωτεύουσα της Καμπότζης και 
στον χρόνο που θα έχουμε στην 
διάθεσή μας θα περιηγηθούμε 
την πόλη. Θα δούμε την διαβόητη 
φυλακή που ήταν γνωστή ως S 21, 
το Βασιλικό Παλάτι, την Παγόδα 
Ounelon και το μνημείο της Νίκης.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής. Ολονύκτια 
πτήση. 

11η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.



1η μέρα: Πτήση
Χτισμένο κοντά στην περιοχή του 
Δέλτα του Kόκκινου ποταμού 
(Σανγκ Xονγκ), σε μια εύφορη 
ζώνη παραγωγής ρυζιού, το Aνόι, 
είναι η πρωτεύουσα του ενιαίου 
Bιετνάμ από το 1976. 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
ολονύκτια πτήση με ενδιάμεση 
αλλαγή αεροσκάφους. 

2η μέρα: Aνόι-
Μαριονέτες στο νερό 
Απίστευτη πόλη είναι το Ανόϊ, 
που ερχόμαστε σήμερα, για να 
γοητευθούμε. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και έχετε χρόνο να βυθιστείτε 
ευχάριστα σ’ ένα κόσμο 
διαφορετικό, παραμυθένιο.
Ένα ιδιαίτερο είδος χορού, είναι 
ο χορός των μαριονετών στο 
νερό, η παράδοση των οποίων 
ανάγεται στον 11ο αιώνα. Θα τους 
«γευθούμε» αργότερα σε θέατρο 
της πόλης. 

3η μέρα: Aνόι-Χόα Λου-
Ταμ Κοκ-Κρουαζιέρα στα 
Σπήλαια-Ανόι
Αναχώρηση το πρωί για να 
επισκεφθούμε την πρώτη 
πρωτεύουσα του Βιετνάμ, 
την Χόα Λου (10ος-11ος αι.), 
που βρίσκεται στην άκρη του 
Δέλτα του Κόκκινου ποταμού. 
Συνεχίζουμε για το Ταμ Κοκ, όπου 
θα κάνουμε μια απολαυστική 

βαρκάδα στο ποτάμι με τις 
παραδοσιακές βάρκες (σαμπάνς). 
Η γαλήνη του τοπίου με τους 
ορυζώνες, τα ψηλά επιβλητικά 
βράχια και τα ιερά σπήλαια θα μας 
σαγηνεύσει. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
Ανόι. 

4η μέρα: Ανόι-Περιήγηση πόλης-
Χαλόνγκ 
Το πρωί θα επισκεφθούμε το 
Μαυσωλείο του Χο Τσι Μινχ 
και την τελευταια κατοικια του, 
την πλατεία Μπα Ντινμπ και το 
Πανεπιστήμιο και στη συνέχεια 
θα έρθουμε στη γαλήνια λίμνη 
Xοάν Kιέμ, τη μεγαλύτερη στην 
παλιά πόλη του Aνόι, στη μέση 
της οποίας βρίσκεται μια νησίδα 
που στο κέντρο της καμαρώνει η 
διάσημη παγόδα Nγκοκ Σον. 
Αργότερα, θα αναχωρήσουμε 
για τον κόλπο του Χαλόνγκ (170 
χλμ.). Θεόρατα βράχια, μέσα 
στη θάλασσα, (πάνω από 3000), 
δημιούργησαν στον όρμο του 
Xαλόνγκ, ένα τοπίο μοναδικής 
ομορφιάς.

5η μέρα: Κρουαζιέρα στον κόλπο 
του Tonechino-Ανόι-Χούε
Το πρωινό θα έχουμε 4ωρη 
περίπου κρουαζιέρα με ένα 
καλοτάξιδο «σαμπάν» στον κόλπο 
του Tonechino, για να γλυστρήσετε 
ανάμεσα από τις πανέμορφες 
νησίδες και τα αλλόκοτου 

σχήματος, βράχια.
Θαυμάστε την καλλιτεχνία της 
φύσης, φωτογραφίστε τα ποιητικά 
σπήλαια με σταλαγμίτες και 
σταλακτίτες, Thien Gung και Dau 
Go, και απολαύστε τα εύγευστα 
πιάτα από ψάρι, που θα σας 
σερβίρουμε πάνω στο πλοιάριο για 
να συμπληρώσουμε την γλυκύτατη 
«γεύση» του Χαλόνγκ. 
Επιστρέφοντας στο Ανόι, θα 
έρθουμε στο αεροδρόμιο, όπου 
και η πτήση μας για το Χούε, 
πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο 
από τον 19ο αιώνα του κεντρικού 
Bιετνάμ. ‘Aφιξη, μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. 

6η μέρα: Xουέ-Βαρκάδα στον 
ποταμό των αρωμάτων-Xόι Aν
Ξεκινάμε με χαμόγελο για μια 
πρωινή βαρκάδα στον ποταμό των 
Aρωμάτων. Θα συστηθούμε στην 
παγόδα Θιέν Mου και θα δούμε 
τους εξαιρετικής αρχιτεκτονικής 
αυτοκρατορικούς τάφους «Tου 
Nτουκ» και «Kάι Nτιν». Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
οδικώς, το Χόι Αν. το οποίο δείχνει 
να έχει μείνει άθικτο από τον 16ο 
αιώνα. 
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.
Η δραση συνεχίζεται με μια πεζή 
περιήγηση στην πόλη για να 
δούμε την περίφημη σκεπαστή 
γιαπωνέζικη γέφυρα, η οποία 
κατασκευάστηκε πριν 400 χρόνια, 
τα αρχαία σπίτια των Eμπόρων και 

την γεμάτη ζωντάνια αγορά στην 
όχθη του ποταμού.
7η μέρα: Χοι Αν-Χο Τσι Μινχ-
Κρουαζιέρα στον Ποταμό-Saigon
Πλούσιο πρόγευμα και πτήση για 
το Χο Τσι Μινχ.
Πανέμορφη μεγαλούπολη, που 
για πολλά χρόνια υπήρξε η 
πρωτεύουσα του παλιού Nότιου 
Bιετνάμ. Εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.
Αργότερα στον Ποταμό Σαϊγκόν, 
θα έχουμε μια δίωρη κρουαζιέρα 
με δείπνο και μουσική.

8η μέρα: Xο Tσι Mινχ-Κουτσί-Χο 
Τσι Μινχ-Περιήγηση Πόλης
Σήμερα το πρωί, θα έρθουμε στις 
υπόγειες σήραγγες Κουτσί, που 
ήταν το καταφύγιο των Βιετκόγκ 
στη διάρκεια του Βιετναμέζικου 
Πολέμου. Αργότερα θα 
επιστρεψουμε στο Χο Τσι Μινχ. 
Στην απογευματινη μας περιήγηση, 
θα σας γνωρίσουμε το υπέροχο 
κέντρο της, το Προεδρικό Μέγαρο 
σήμερα μουσείο, αποικιακά κτίρια, 
τον καθεδρικό ναό Νοτρ-Νταμ και 
το κεντρικό ταχυδρομείο το οποίο 
αποτελεί υπόδειγμα αποικιακής 
αρχιτεκτονικής.

9η μέρα: Χο Τσι Μίνχ-
Δέλτα του ποταμού Mεκόνγκ
Οσο δεν μας προδίδει το σώμα 
και η θέληση μας συνεχίζουμε 
το ταξίδι. Είμαστε στο Δέλτα του 
ποταμού Μεκόνγκ. Θα ξεκινήσουμε 

16 17

αυΘεΝτικο βιετΝαμ-μεκοΝγκ-
(καμποτζή τωΝ Χμερ) 
1 1 - 1 5  Μ έ Ρ έ Σ

Ανόι-Κρουαζιέρα στο Χαλόνγκ-Χούε-Ντανανγκ-Χοί Αν-Χό Τσι Μινχ-Μεκόνγκ-(Σιεμ Ρεπ-Αγκορ Βατ)Πνομ Πενχ
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με ένα πλοιάριο για να ζήσουμε 
μια αξέχαστη γνωριμία σ’ ένα 
ευλογημένο πανώριο κομμάτι του 
πλανήτη μας, όπου όλα μοιάζουν 
να κινούνται ανέμελα, αλλά σε 
διαφορετικούς ρυθμούς.
Θα έρθουμε στο νησάκι, στη 
μέση του ποταμού, όπου θα 

χαλαρώσουμε με τοπικά τραγούδια 
και θα μας προσφερθούν φρούτα 
και τσάι. Με σαμπάν, ανά δύο, 
συνεχίζουμε για το «Νησί της 
Καρύδας». Θα δούμε πως 
φτιάχνουν γλυκά από καρύδα 
και ρύζι και θα συνεχίσουμε 
για την παγόδα Vinch Trang, 

που μας περιμένει να την 
καμαρώσουμε. Έχουμε χρόνο να 
την περιεργαστούμε, αλλά μας 
κατατρέχουν οι «εννέα δράκοντες» 
και πρέπει να επιστρέψουμε στο 
Χο Τσι Μίνχ, όπου οι νύχτες είναι 
εύθυμες και γοητευτικές συνάμα.

10η μέρα: Χο Τσι Μινχ-
Πτήση Επιστροφής. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
ολονύκτια πτήση.

11η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα. 

βιετΝαμ-
μεκοΝγκ-
καμποτζή 
τωΝ Χμερ
1 5  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 9η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής :

10η μέρα: Χο Τσι Μινχ-
Σιέμ Ρέπ-Παραδοσιάκοι Χοροί 
Apsara. 
Αποχαιρετάμε τις Βιετναμέζες, 
με τα μαύρα παντελόνια και 
την τουνίκα, που κυματίζει σαν 
όνειρο και ο πιλότος, θα μας 
προσγειώσει απαλά, στο Άνγκορ, 
στην Καμπότζη, δίπλα στο Ιερό 
βουνό Meru.  Το βράδυ θα 
απολαύσουμε το δείπνο μας με 
παραδοσιακούς χορούς Apsara.

11η μέρα: Σιέμ Ρέπ-
Ναοί του Ανγκορ-Περιήγηση 
στην ζώνη των αρχαιοτήτων 
Σήμερα το πρωί θα βρεθούμε 
στο αρχαίο σύμπλεγμα ναών και 
μνημείων της Ανγκορ. 

Ο ναός Άνγκο Βατ είναι το 
πιο σπουδαίο, το πιο υπέροχο 
αρχιτεκτονικό αριστούργημα από 
τα τόσα που άφησε κληρονομιά 
στην ανθρωπότητα η θαυμαστή 
τέχνη των Χμερ. 
Θα τον περιηγηθούμε και θα 
συνεχίσουμε για έναν ακόμα από 
τους μεγαλύτερους ναούς του 
Άνγκορ, το «Τα Προμ», ο οποίος 
μένει ακόμα πνιγμένος από την 
άγρια τροπική βλάστηση της 
ζούγκλας. Επιστρέφοντας στο 
ξενοδοχείο θα χειροκροτήσουμε 
την μέρα που πέρασε.

12η μέρα: Σιέμ Ρέπ-
Περίπατος στη Ζούγκλα-
Περιήγηση στο Banteay Srey 
και Banteay Samre 
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για 
το Kbal Spean. Στην συνέχεια 
περπατώντας μέσα σε πυκνό 
δάσος, μία ώρα περίπου, θα 
έρθουμε στην κορυφή του 
λόφου που φέρει την ποιητική 
ονομασία «Thousand Lingas 
River» όπου θα ανακαλύψουμε 
λαξεμένα στην βραχώδη κοίτη 
του ποταμού γλυπτά του 10ου και 
12ου αιώνα, τον καταρράκτη και 
τα βασιλικά λουτρά.. Το Banteay 
Srey και το Banteay Samre είναι 

δύο ακόμη γοητευτικοί ναοί με 
διακοσμητικά σκαλίσματα και ροζ 
τείχη αντίστοιχα με γλυπτά και 
ανάγλυφα που περιμένουν την 
επίσκεψη μας. 

13η μερα: Σιέμ Ρέπ-
Λίμνη Ton Le Sap-Πνομ Πενχ 
Το πρωί θα έρθουμε στην υπέροχη 
λίμνη Tonle Sap. 
Σε μία «αγαπημένη» κρουαζιέρα, 
θα χαρούμε ένα «κολάζ» της 
σημερινής της καθημερινότητας.
Αργότερα πτήση για την 
πρωτεύουσα της Καμπότζης. 
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

14ημέρα: Πνομ Πενχ-
Μουσείο Γενοκτονίας 
Σήμερα το πρωί θα έρθουμε στη 

διαβόητη φυλακή, η οποία στην 
διάρκεια των Khmer Rouge, ήταν 
γνωστή ως S 21. Αρχικά ήταν ένα 
γυμνάσιο όπου χιλιάδες άνθρωποι 
βασανίστηκαν και έχασαν την ζωή τους.
Θα συνεχίσουμε με το Βασιλικό 
Παλάτι και την Παγόδα Ounelom, 
που χρονολογείται από τον 15ο 
αιώνα, το μνημείο της Νίκης, 
που έχει σχήμα λωτού και είναι 
επίσης γνωστό ως το Μνημείο της 
Ανεξαρτησίας.
Αργότερα μεταφορα στο 
αεροδρόμιο και ολονύκτια πτήση.

15η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 

Περιλαμβάνονται:
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* ή 5* επιλογής σας 
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα

Δεν Περιλαμβάνονται:  
• Βίζα εισόδου στο Βιετνάμ και στην Καμπότζη 



1η μέρα: Αθήνα-πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
αναχώρηση για την ακαταμάχιτη 
Χρυσή Ινδοκίνα.
Ολονύκτια πτήση 

2η μέρα: Λουάνγκ Πραπάνγκ
Άφιξη στο Λουάνγκ Πραπάνγκ, 
την ομορφότερη πόλη της 
Νοτιοανατολικής Ασίας, η οποία 
έχει καταγραφεί στις λίστες 
της UNESCO. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. 

3η μέρα: Λουάνγκ Πραπάνγκ
Περιήγηση πόλης-Σπήλαια 
Πακού
Στην πρωινή μας περιήγηση θα 
δούμε, μεταξύ άλλων, το Χρυσό 
άγαλμα του Βούδα «Phra Bang», 
το «Wat Chiang Thong» που 
χρονολογείται από τον 16ο αιώνα 
και το Τέμπλο Sene.
Η «κρουαζιέρα» που θα έχουμε 
στη συνέχεια στον «πατέρα των 
ποταμών», θα μας φέρει στις 
μυστηριώδεις συνδεδεμένες 
Σπηλιές Πακού, που είναι 
γεμάτες με χιλιάδες από χρυσό 
λακαρισμένα αγάλματα του Βούδα, 
σε διάφορες μορφές και σχήματα.
Επιστρέφοντας στην πόλη, θα 
συνεχίσουμε την μεστή μας μέρα 
με επίσκεψη στη Στούπα Βισσούν 
και τα Ιεροφυλάκια των Τέμπλο 
Ahan και Μάι.

4η μέρα: Λουάνγκ Πραπάνγκ
Καταρράκτες Κουανγκτσί
Το πρωί θα επισκεφθούμε 

την αγορά της πόλης και θα 
συνεχίσουμε για τους καταρράκτες 
Κουανγκτσί με τα τουρκουάζ νερά 
και παρακείμενο δάσος
Το απόγευμα επιστροφή στην πόλη 
όπου θα φωτογραφήσουμε το 
χρυσαφένιο ηλιοβασίλεμα από τον 
Ναό Shiphouthabath.

5η μέρα: Λουάνγκ Πραπάνγκ
Βιεντιάν
Με πτήση θα έρθουμε στο 
Βιεντιάν.
Άφιξη και ακολουθεί περιήγηση 
στα αξιοθέατα της πόλης, όπου 
ξεχωρίζουν το Προεδρικό 
Ανάκτορο, οι Ναοί Σισακέτ, Πριακό 
και Ονγκτέου, καθώς και η μεγάλη 
Ιερή στούπα η οποία αποτελεί το 
μεγαλύτερο πολιτιστικό μνημείο 
της χώρας. Χρόνος ελεύθερος.

6η μέρα: Βιεντιάν-Ανόι
Μαριονέτες στο νερό 
Πτήση για το Ανόι, μεταφορά στο 
ξενοδοχείο και έχετε χρόνο να 
βυθιστείτε ευχάριστα σ’ ένα κόσμο 
διαφορετικό, παραμυθένιο.
Το βράδυ θα έρθουμε σε 
θέατρο της πόλης για να 
παρακολουθήσουμε μία 
ενδιαφέρουσα παράσταση από 
μαριονέτες. 

7η μέρα: Aνόι-Χόα Λου-Ταμ Κοκ
Κρουαζιέρα στα Σπήλαια-Ανόι
Αναχώρηση για να επισκεφθούμε 
την πρώτη πρωτεύουσα του 
Βιετνάμ, την Χόα Λου (10ος-11ος 
αι.), που βρίσκεται στην άκρη του 

Δέλτα του Κόκκινου ποταμού 
και συνεχίζουμε για το Ταμ Κοκ, 
όπου θα κάνουμε μια απολαυστική 
βαρκάδα στο ποτάμι με τις 
παραδοσιακές βάρκες (σαμπάνς). 
Επιστροφή στο Ανόι.

8η μέρα: Ανόι-Περιήγηση 
πόλης-στο «παραμύθι» του 
Χαλόνγκ 
Το πρωί θα επισκεφθούμε το 
Μαυσωλείο του Χο Τσι Μινχ 
και την τελευταία κατοικία του, 
την πλατεία Μπα Ντινμπ και το 
Πανεπιστήμιο και στη συνέχεια 
θα έρθουμε στη γαλήνια λίμνη 
Xοάν Kιέμ, στη μέση της οποίας 
βρίσκεται μια νησίδα που στο 
κέντρο της καμαρώνει η διάσημη 
παγόδα Nγκοκ Σον. Αργότερα με 
πούλμαν, θα αναχωρήσουμε για το 
Χαλόνγκ (170 χλμ.). 

9η μέρα: Κρουαζιέρα στις 
σκόρπιες νησίδες στο κόλπο του 
Tonechino-Ανόι-Χούε
Το πρωί θα απολαύσουμε μία 
κρουαζιέρα με ένα καλοτάξιδο 
«σαμπάν» στον κόλπο του 
Tonechino, για να γλιστρήσουμε 
ανάμεσα από τις πανέμορφες 
νησίδες και τα αλλόκοτου 
σχήματος, βράχια.
Επιστρέφοντας στο Ανόι, θα 
έρθουμε στο αεροδρόμιο, όπου 
και η πτήση μας για το Χούε, 
πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο 
από τον 19ο αιώνα του κεντρικού 
Bιετνάμ. 

10η μέρα: Xουέ-Βαρκάδα στον 
ποταμό των αρωμάτων-Nτανάγκ 
Xόι Aν
Πρωινή βαρκάδα στον ποταμό των 
Aρωμάτων. Θα συστηθούμε στην 
παγόδα Θιέν Mου και θα δούμε 
τους εξαιρετικής αρχιτεκτονικής 
αυτοκρατορικούς τάφους «Tου 
Nτουκ» και «Kάι Nτιν». Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
οδικώς για το Χόι Αν. το οποίο έχει 
μείνει άθικτο από τον 16ο αιώνα. 
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.
Η δράση συνεχίζεται με μια πεζή 
περιήγηση στην πόλη για να 
δούμε την περίφημη σκεπαστή 
γιαπωνέζικη γέφυρα, η οποία 
χτίστηκε πριν 400 χρόνια, τα 
σπίτια των Eμπόρων και την 
γεμάτη ζωντάνια αγορά στην όχθη 
του ποταμού.

11η μέρα: Χοι Αν-Χο Τσι Μινχ
Κρουαζιέρα στον Ποταμό 
saigon
Πλούσιο πρόγευμα και πτήση 
για το Χο Τσι Μινχ. Πανέμορφη 
μεγαλούπολη, που για πολλά 
χρόνια υπήρξε η πρωτεύουσα 
του παλιού Nότιου Bιετνάμ. 
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. 
Αργότερα στον Ποταμό Σαϊγκόν, 
θα έχουμε μια δίωρη κρουαζιέρα 
με δείπνο και μουσική.

12η μέρα: Xο Tσι Mινχ-Κουτσί
Χο Τσι Μινχ-Περιήγηση Πόλης
Σήμερα το πρωί, θα έρθουμε στις 
υπόγειες σήραγγες Κουτσί, που 
ήταν το καταφύγιο των Βιετκόγκ 
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στη διάρκεια του Πολέμου. 
Επιστροφή στο Χο Τσι Μινχ και 
αμέσως θα σας γνωρίσουμε το 
υπέροχο κέντρο, το Προεδρικό 
Μέγαρο, τα αποικιακά κτίρια, τον 
καθεδρικό ναό Νοτρ-Νταμ και το 
κεντρικό ταχυδρομείο. 
Στον ελεύθερο χρόνο σας, 
πηγαίνετε για αγορές και 
προσφορές καλοδεχούμενες.

13η μέρα: Χο Τσι Μίνχ-Δέλτα του 
ποταμού Mεκόνγκ-My Tho και 
εννέα Δράκοντες 
Συνεχίζουμε για το Δέλτα του 
ποταμού Μεκόνγκ. Από εδώ θα 
ξεκινήσουμε με ένα πλοιάριο για 
να ζήσουμε μια αξέχαστη γνωριμία 
σε ένα κομμάτι του πλανήτη μας, 
όπου όλα μοιάζουν να κινούνται σε 
διαφορετικούς ρυθμούς.
Θα έρθουμε στο νησάκι, στη μέση 
του ποταμού, όπου θα ακούσουμε 
τοπικά τραγούδια και θα μας 
προσφερθούν φρούτα και τσάι. 
Με σαμπάν, συνεχίζουμε για το 
«Νησί της Καρύδας». Θα δούμε 
πως φτιάχνουν γλυκά από καρύδα 
και ρύζι και θα συνεχίσουμε για 
την παγόδα Vinch Trang, που μας 
περιμένει να την καμαρώσουμε. 
Αργότερα επιστροφή στο Χο Τσι 
Μίνχ.

14η μέρα: Χο Τσι Μινχ-Σιέμ Ρέπ
Παραδοσιακοί Χοροί Apsara. 
Το πρωί θα προσγειωθούμε στο 
Άνγκορ, δίπλα στο Ιερό βουνό 
Meru. Εδώ θα ζήσουμε τρεις μέρες 
από τον Βούδα ευλογημένες.
Στη διαδρομή προς το ξενοδοχείο 
μας, ο ντόπιος ξεναγός θα μας 

ενημερώσει για την κατασκευή του 
Άνγκορ Βατ, το οποίο ξεκίνησε το 
1113. Το βράδυ θα απολαύσουμε 
το δείπνο μας παρακολουθώντας 
ένα θέαμα από χορούς Apsara, 
που όποιος τους δει, λένε φεύγει 
ευχαριστημένος.

15η μέρα: Σιέμ Ρέπ-Ναοί του 
Ανγκορ-Περιήγηση στην ζώνη 
των αρχαιοτήτων 
Σήμερα το πρωί θα βρεθούμε 
στο αρχαίο σύμπλεγμα ναών και 
μνημείων της Άνγκορ πρωτεύουσα 
της παλιάς αυτοκρατορίας των 
Χμερ. Ο ναός Άνγκορ Βατ είναι 
το πιο μεγάλο το πιο υπέροχο 
αρχιτεκτονικό αριστούργημα 
που άφησε κληρονομιά στην 
ανθρωπότητα η θαυμαστή τέχνη 
των Χμερ. 
Θα τον περιηγηθούμε και θα 
συνεχίσουμε για έναν από τους 
μεγαλύτερους ναούς του Άνγκορ, 
το «Τα Προμ», ο οποίος μένει 
ακόμα πνιγμένος από την άγρια 
τροπική βλάστηση της ζούγκλας.
Τεράστιες σε μέγεθος ρίζες, 
ατέλειωτες σε μήκος ξεχύνονται 
έξω από το χώμα, απλώνονται 
πάνω στα κτίσματα και τα 
σφίγγουν από τη βάση ως 
την κορυφή. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

16η μέρα: Σιέμ Ρέπ-Περιήγηση 
στο Banteay Srey και Banteay 
Samre 
Οι περιηγήσεις είναι ασταμάτητες. 
Το πρωί θα αναχωρήσουμε 

οδικώς για το Kbal Spean. Στην 
συνέχεια περπατώντας, μία ώρα 
περίπου, μέσα σε πυκνό δάσος 
θα έρθουμε στην κορυφή του 
λόφου που φέρει την ποιητική 
ονομασία «Thousand Lingas 
River» όπου θα ανακαλύψουμε 
λαξεμένα στην βραχώδη κοίτη 
του ποταμού γλυπτά του 10ου και 
12ου αιώνα, τον καταρράκτη και 
τα βασιλικά λουτρά.. Το Ban-
teay Srey και το Banteay Samre 
είναι δύο γοητευτικοί ναοί με 
διακοσμητικά σκαλίσματα και ροζ 
τείχη αντίστοιχα με γλυπτά και 
ανάγλυφα που περιμένουν την 
επίσκεψη μας. 

17η μερα: Σιέμ Ρίπ-Λίμνη 
Ton Le Sap–Πνομ Πενχ 
Το πρωί θα έρθουμε στην 
υπέροχη λίμνη Tonle Sap, όπου 
σε μία «αγαπημένη» κρουαζιέρα, 
θα χαρούμε ένα «κολάζ» της 
σημερινής της καθημερινότητας, 
φωτογραφίζοντας πλωτά χωριά, 
σχολεία, εστιατόρια, νοσοκομεία 
και ανθρώπους. 
Θα συνεχίσουμε με μία επίσκεψη 
στην σχολή Καλών Τεχνών και θα 
αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο, 
όπου η πτήση μας για την Πνομ 
Πενχ.
Ευχάριστη, γραφική και με 
ζωντάνια μας υποδέχεται με 
άφθονη αγάπη. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

18ημέρα: Πνομ Πενχ-Μουσείο 
Γενοκτονίας 
Σήμερα το πρωί θα έρθουμε στη 
διαβόητη φυλακή, η οποία στην 
διάρκεια των Khmer Rouge, ήταν 
γνωστή ως S 21, όπου χιλιάδες 
άνθρωποι βασανίστηκαν και 
έχασαν την ζωή τους.
Θα συνεχίσουμε με το Βασιλικό 
Παλάτι και την Παγόδα Ounelom, 
που χρονολογείται από τον 15ο 

αιώνα, το μνημείο της Νίκης, 
που έχει σχήμα λωτού και είναι 
επίσης γνωστό ως το Μνημείο της 
Ανεξαρτησίας. Αργότερα μεταφορα 
στο αεροδρόμιο και ολονύκτια 
πτήση για την Αθήνα.

19η μέρα: Αθήνα
Αυτό το ταξίδι έγινε μια ιστορία 
αγάπης, που θα το «φυλακίσετε», 
για πάντα στην καρδιά σας.
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Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* ή 5* και 4* στο Λάος ( επιλογής σας )
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Βίζα εισόδου στο Βιετνάμ, Καμπότζη, Λάος



1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
αναχώρηση για την Μυανμάρ, 
για ένα ταξίδι το οποίο δεν 
σχεδιάστηκε μόνο για την φυσική 
ομορφία του, αλλά και για την 
διαχρονική ιστορική του αξία. 
Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Γιανγκόν-Περιήγηση 
Πόλης-Χρυσή Παγόδα 
Σβενταγκόν
H προνομιούχος για 120 χρόνια 
πρωτεύουσα που διατηρεί τα 
ατελείωτα παζάρια και τους 
πολιτιστικούς της θησαυρούς, 
παραχώρησε τη θέση της σε 
μια νέα πόλη με το όνομα 
Nαουπγιντάου που σημαίνει «θέση 
των βασιλέων». 
Άφιξη στην «καρδιά» της 
Mυανμάρ, την πρώην Γιανγκόν.
Το απόγευμα θα αφιερώσουμε 
αρκετό χρόνο στην παγόδα 
Σβενταγκόν. 
H χρυσή παγόδα που έχει μορφή 
στούπας, βρίσκετα σ’ ένα λόφο 
που δεσπόζει στην πόλη και 
προσελκύει προσκυνητές από 
όλο τον κόσμο, είναι πνιγμένη 
στο χρυσάφι, αποτελεί το κέντρο 
του Bιρμανικού βουδισμού και 
φιλοξενεί ένα από τα πιο ιερά 
βουδιστικά λείψανα! Oκτώ τρίχες 
από τα μαλλιά του Bούδα. 
Ανάμεσα στα Bατ βρίσκονται 
εκατοντάδες αλαβάστρινοι και 
μαρμάρινοι Bούδες. 
Θα κλείσουμε την περιήγησή μας 
με μια ενδιαφέρουσα επίσκεψη 
στην παγόδα Σουλέ, και το Πάρκο 
με το άγαλμα της Eλευθερίας .

3η μέρα: Γιανγκόν-Πυάου 
(4,5ώρες)
Η Μυανμάρ δεν είναι αυτή που 
νομίζετε.
Το πρωί αναχωρούμε οδικώς σε 
μια διαδρομή που δίνει έμφαση 
στην πληρέστερη δυνατή κάλυψη 
των πολιτιστικών αξιοθέατων της 
Μυανμάρ. 
Τα χρώματα εδώ είναι τόσο 
χαρούμενα, που δεν αποτείνονται 
μονάχα στα μάτια, αλλά και στην 
ακοή, στην γεύση, στην αφή και 
στην όσφρηση.
Κλείστε, λοιπόν, το κινητό σας και 
ξεχάστε τα πάντα.
Έτσι δεν θα έχετε άγχος και θα 
απολαύσετε ένα οδοιπορικό που 
διασχίζει την εύφορη κοιλάδα του 
Ιρραουάντυ ποταμού, που είναι 
πλωτός για 1.500 χιλιόμετρα και 
υπήρξε πάντοτε η σημαντικότερη 
αρτηρία της χώρας. 
Άφιξη στο Πυάου.

4η μέρα: Πυάου
Το πρωί θα επισκεφθούμε την 
«σταρ» της περιοχής, την συμπαγή 
Παγόδα Σβεσαντάου, από τις 
Ιερότερες της χώρας. 
Ογδόντα και πλέον επίχρυσες 
στούπες, περιβάλλουν την 
θεόρατη Παγόδα, που λέγεται, ότι 
έχει στα σπλάχνα της δύο τρίχες 
από τα μαλλιά του Βούδα.
Περνώντας στην συνέχεια στην 
αντίθετη πλευρά του ποταμού, 
ξεκινάμε με φρέσκιες εικόνες.
Ακολουθεί μια περιήγηση χάρμα 
οφθαλμών. Βουδιστικά αγάλματα 
λαξευμένα στου βράχους και τα 
απομεινάρια της Ταγιεκιττάγια, 
πρωτεύουσας του άλλοτε 
βασιλείου Πυάου, γίνονται βορά 
στις φωτογραφικές μηχανές μας.

5η μέρα: Πυάου-Μπαγκάν 
Η σημερινή μας διαδρομή για το 
Μπαγκάν με τα 2.200 κτίσματα 
είναι αποκαλυπτική και έχει πρώτη 
ύλη, κυρίως την καθημερινή ζωή 
των κατοίκων που ασχολούνται με 
την γεωργία και ανταλλάσουν τα 
προϊόντα τους σε τοπικές αγορές 
ή παρακολουθούν τα λειτουργικά 
«Σινπιου», για την εφήμερη ένταξη 
ανδρών στο μοναχικό βουδιστικό 
σχήμα.

6η μέρα: Μπαγκάν-Περιήγηση
Η πρωϊνή μας περιήγηση στην 
κεντρική αγορά της πόλης, στη 
στούπα Σβεζεγκόν, την δεύτερη 
ιερότερη και την Γκουμπιαουάκι 
με τις εξαίσιες τοιχογραφίες, έχει 
τεράστιο ενδιαφέρον.
H παγόδα Aνάντα, ένα 
αρχιτεκτονικό αριστούργημα που 
φυλάει το άγαλμα του Bούδα, 
ύψους 9 μέτρων και το τεράστιο 
τέμπλο Nαμαγιάνγκι μαζί με το 
Tαμπανγιού, το υψηλότερο στην 
πόλη, θα κλείσουν τη σημερινή 
μας ενδιαφέρουσα εξόρμηση στα 
αξιοθέατά της Μπαγκάν.
‘Eνα ανεπανάληπτο ηλιοβασίλεμα 
θα ζήσουμε αργότερα από την 
παγόδα Mπουμπάγια, κλείνοντας 
μία ακόμα πετυχημένη μέρα.

7η μέρα: Μπαγκάν-Μανταλέϊ-
Περιήγηση Πόλης-Σανγκαίγκ
Με σύντομη πτήση, θα έρθουμε 
στο Μαντελέϊ, για να ζήσουμε μία 
ακόμα μέρα που αξίζει. 
Τα απομεινάρια του Παλατιού, η 
Παγόδα Αρακάν, ο κατάφορτος 
από ναούς και στούπες λόφος 
της πόλης, η τεράστια Παγόδα 
Κουταντάου, με τις 729 «πιτάκα» 
που την περιβάλλουν και το 

μοναστήρι Σβεναντάου, είναι 
μερικά από τα πιο εντυπωσιακά 
αξιοθέατα, που θα επισκεφθούμε 
αμέσως μόλις έρθουμε στην 
Μανταλέϊ. Στον επόμενο χρόνο 
θα επισκεφθούμε την γραφική 
αγορά Ζέγκνο. Αργότερα, 
θα καταλήξουμε στον λόφο 
Σανγκαίγκ, από όπου θα έχουμε 
ένα εντυπωσιακό πανόραμα της 
περιοχής.

8η μέρα: Μανταλέϊ-
Αμαραπούρα-Ίνβα (Άβα)-
Μινγκούν
Για το πρωίνό ξύπνημα βάλτε 
δύο ξυπνητήρια, γιατί οι 
δραστηριότητές μας, στο Μανταλέϊ 
συνεχίζονται για να ζήσουμε ένα 
έξοχο φινάλε και ταυτόχρονα μία 
συγκλονιστική εμπειρία.
Θα επισκεφθούμε την παλιά 
πρωτεύουσα Αμαραπούρα, με το 
μοναστήρι Μαχαγκανταγιόν, που 
διακονείται από 1.000 νεαρούς 
«σαμανερα», ηλικίας 5-15 
χρονών, την τοξοειδή γέφυρα, Ου 
Μπέϊν του 18ου αιώνα, τα ερείπια 
της ιστορικής πρωτεύουσας Ίνβα 
(Άβα) και το μοναστήρι Μάχα 
Αουνγκμι Μπουζάν.
Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε 
με πλοιάριο στο Μινγκούν, για 
να δούμε την γιγάντια καμπάνα 
(βάρους 87 τόνων) και την ημιτελή 
Παγόδα, σπουδαία έργα του 
βασιλιά Μπανταουπάγια. 
Εξαιρετικά ικανοποιημένοι το 
απόγευμα θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο μας.

9η μέρα: Μανταλέϊ-Πιντάγια
Άφιξη με σύντομη πτήση στο Χέχο, 
από όπου θα μεταφερθούμε στην 
Πιντάγια, μικρή κωμόπολη στις 

20 21

αυΘεΝτική βιρμαΝια 
βασιλειο του αρακαΝ-γυΝαικεσ αραΧΝεσ 

1 3 - 1 8  Μ έ Ρ έ Σ

Γιανγκόν-Χρυσή Παγόδα-Πυάου-Μπαγκάν-Μανταλέϊ- Σανγκαίγκ-Αμαραπούρα
Ίνβα-Μινγκούν-Πιντάγια-Λίμνη Ινλέ- (Μράουκ Ου-Σίτβε-Βεσαλί)
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όχθες μιας ειδυλλιακής λίμνης.
Η δράση της περιήγησής μας 
στη συνέχεια, εξελίσσεται στις 
ασβεστολιθικές σπηλιές της 
Πιντάγια με τους σταλακτίτες 
και τα αναρίθμητα Βουδιστικά 
αγάλματά τους.

10η μέρα: Πιντάγια-Λίμνη Ινλέ
Ο αρχηγός σας ειναι απόλυτα 
προετοιμασμένος για να σας 
χαρίσει σήμερα μία ακόμα 
αξέχαστη εμπειρία. Χωριά των 
Φυλών Παλαούνγκ και Παό, δάση 
πεύκων και συστάδες μπαμπού, 
εναλλάσσονται στην διαδρομή που 

έχει σχεδιασθεί να καταλήξει στην 
βόρεια άκρη της λίμνης Ινλέ, για 
να σας καταπλήξει. Το απόγευμα 
θα επισκεφθούμε το παλάτι του 
πρώην τοπικού ηγεμόνα και μία 
βιοτεχνία που κατασκευάζονται 
τα τοπικά πούρα, για να 
χαλαρώσουμε.

11η μέρα: Λίμνη Ινλέ-Inn Deim 
Παγόδα-Βόλτα στη Λίμνη
Ο εναρμονισμός φύσης, τέχνης και 
παράδοσης, κρατάει το κλειδί της 
ευδαιμονίας στην περιοχή. 
Η ισορροπία αυτή θα μας 
ανταμείψει στην ολοήμερη 

περιήγηση της όμορφης λίμνης 
Ινλέ, η οποία περιτριγυρίζεται από 
λόφους και από τα πασσαλόκτιστα 
χωριά της ιδιόρρυθμης φυλής των 
‘Iντας. H περιήγηση περιλαμβάνει 
επίσκεψη στην πολύχρωμη 
γραφική αγορά Iβάμα, την οποία 
επισκέπτονται οι ντόπιοι και στα 
χωριά των Πάο. 
Eδώ θα φωτογραφίσουμε το μικρό 
σχολείο και θα έρθουμε στην 
πανέμορφη περιοχή Akaung Sit-
thou, όπου βρίσκονται οι αρχαίες 
στούπες. 
Όμορφες, φιλήδονες, ανάβουν 
όλες τις φαντασίες.

12η μέρα: Λίμνη Iνλέ-Γιανγκόν
Σήμερα θα μεταφερθούμε 
στο Χέχο, από όπου με πτήση 
θα έρθουμε στη Γιανγκόν. 
Το απόγευμα είναι δικό σας, 
που μπορείτε να το διαθέσετε 
στις αγορές των μπαχαρικών, 
στο κέντρο της πόλης και στο 
μπροστινό μέρος του ποταμού. 
Γιανγκόν.

13η μέρα: Γιανγκόν-Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο 
σταθμό. Άφιξη αυθημερόν στην 
Αθήνα.

βιρμαΝια 
βασιλειο 
του αρακαΝ
γυΝαικεσ αραΧΝεσ
1 8  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 12η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής:

13η μέρα: Γιανγκόν-Μράουκ Ου
Πτήση για το Σίτβε.
Άφιξη και με ναυλωμένο 
ταχύπλοο, θα διασχίσουμε 
τον ποταμό Kaladan, σε μία 
διαδρομή, περίπου τριών ωρών με 

προορισμό την αρχαία πρωτεύουσα 
του ανεξάρτητου Βασιλείου του 
Αρακάν.
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

14η μέρα: Μράουκ Ου-
Περιήγηση πόλης-Βεσαλί
Το πρωί θα περιηγηθούμε ανάμεσα 
στα μεγαλοπρεπή ερείπια του 
Βασιλείου του Αρακάν, για να 
δούμε διάσπαρτες πέτρινες 
Παγόδες και ναούς, οι οποίοι 
κτίσθηκαν τον 3ο και 4ο αιώνα και 
δένουν αρμονικά με τους γύρω 
λόφους της περιοχής.
Συνεχίζουμε για το Βεσαλί, 
αρχαία πρωτεύουσα, η οποία 

αποκαλύφθηκε το 372 για να 
δούμε, μεταξύ άλλων, το τέμπλο 
Mahamuni και το μοναστήρι 
Bandela.

15η μέρα: Μράουκ Ου-Χωριά 
των Τσιν-«Γυναίκες Αράχνες»
Το πρωί θα ακολουθήσουμε μία 
όμορφη διαδρομή στον ποταμό 
Laymyo, για να επισκεφθούμε 
τα χωριά των Τσιν, όπου θα 
φωτογραφήσουμε τις «Γυναίκες 
Αράχνες», οι οποίες σκεπάζουν 
ολόκληρο το πρόσωπό τους με 
έντονο τατουάζ, σε σχήμα αράχνης 
και είναι πιστοί στα έθιμά τους.

16η μέρα: Μράουκ Ου-Σίτβε
Σήμερα αναχωρούμε, με 
ταχύπλοο για το Σίτβε. Άφιξη και 
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

17η μέρα: Σίτβε-Γιανγκόν
Το πρωί θα επισκεφθούμε, 
μεταξύ άλλων, την εντυπωσιακή 
ψαραγορά και το τοπικό Μουσείο.
Αργότερα πτήση για την Γιανγκόν.
Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.

18η μέρα: Γιανγκόν 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής.
Άφιξη αυθημερόν στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4*
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Βίζα εισόδου 



Κουάλα Λουμπούρ-Μεντάν-Λιμνη Τόμπα-Μπουκιτίνγκι-Πατάνγκ-Τζακάρτα-Γιογκυακάρτα-
Μπορομπουντούρ-Πραμπανάν-Σόλο-Ουζούνγκ Πατάνγκ-Ραντεπάο-Τάνα Τοράτζα-Μπαλί (Παπούα)

εξωτική ιΝδοΝήσια-(παπουα)
μαλαισια-σουματρα-ιαβα
κελεβή-μπαλι 2 0 - 2 5  Μ έ Ρ έ Σ

Best

1η μέρα: Πτήση
Συνάντηση στο αεροδόμιο και 
πτήση για την Μαλαισία με 
ενδιάμεσο σταθμό. Ολονύκτια 
πτήση.

2η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ
Άφιξη στην πρωτεύουσα της 
χώρας, την Κουάλα Λαμπούρ.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο. 

3η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ-
Περιήγηση πόλης       
Στην πρωινή μας περιήγηση θα 
σας γνωρίσουμε, μεταξύ άλλων, 
το στάδιο Μερτέκα, το Εθνικό 
Μουσείο, τη Κινέζικη συνοικία, 
το Προεδρικό μέγαρο και το 
Μαυριτανικό Κυβερνητικό κτίριο. 
Tο απόγευμα χρόνος ελεύθερος.

4η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ
Η ιστορική πόλη της Μελάκκα ή 

το Δάσος της Βροχής είναι δύο 
πολύ ενδιαφέροντα αξιοθέατα 
που μπορείτε να επιλέξετε για να 
επισκεφθείτε στη σημερινή σας 
ελεύθερη μέρα. 

5η μέρα: Kουάλα Λουμπούρ-
Mεντάν-Λίμνη Τόμπα-Παραπάτ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για τη Σουμάτρα. 
Άφιξη στο Μεντάν και ακολουθεί 
περιήγηση στο μεγάλο Τζαμί, στο 
παλάτι του Σουλτάνου και στην 
περιοχή Polonia.
Στην συνέχεια αναχωρούμε για το 

Παραπάτ και την λίμνη Τόμπα, που 
βρίσκεται μέσα σε ένα ηφαιστειακό 
κρατήρα. 

6η μέρα:Λίμνη Tόμπα-Nησί 
Σαμοζίρ-Σιμανίτο-Tομόκ-Φυλή 
Mπατάκ-Παραπάτ
Mε πλοιάριο το πρωί θα έρθουμε 
στο νησί Σαμοζίρ, όπου θα 
επισκεφθούμε το πανέμορφο 
χωριό Σιμανίτο, με το υπαίθριο 
μουσείο και τα παράξενα σπιτάκια 
από μπαμπού. 
Συνεχίζουμε για το χωριό Tομόκ, 
όπου θα γνωρίσουμε τις γυναίκες 
της φυλής Mπατάκ και τα 
κερατόσχημα σπίτια τους.

7η μέρα:Παραπάτ-Πατάνγκ 
Σιντεμπουάν (Σιπιρόκ)
Στη σημερινή μας διαδρομή θα 
δούμε περιοχές όπου οι κάτοικοι 
ενταφιάζουν τους νεκρούς 

τους σε υψώματα αυλές και 
οριζώνες. Στάση στα χωριά 
Μπαλίγκε, Ταρατούγκ και σε 
μικρούς βοτανικούς κήπους και 
συνεχίζουμε για το Πατάνγκ 
Σιντεμπουάν (Σιπιρόκ).

8η μέρα:Σιπιρόκ-Μπουκιτίνγκι
Αναχώρηση για το Μπουκιτίνγκι, 
με στάση στο χωριό Usortol-
ang για να δούμε τα ερείπια των 
σπιτιών της φυλής Μπατάκ και 
στο Χωριό Purba, κέντρο μεγάλης 
Ισλαμικής σχολής μελέτης του 
Κορανίου. Θα συνεχίσουμε με το 

καταφύγιο Rimba Panti με την 
θερμή ιωδιούχα αναβλύζουσα 
πηγή και το χωριό Βonjol.
Άφιξη στο Μπουκιτίνγκι 
πολιτιστική πρωτεύουσα της 
περιοχής Μινάνγκ. 

9η μέρα: Μπουκιτίνγκι-Πατάνγκ 
Στην πρωτεύουσα της 
μητριαρχικής φυλής των 
Μινανγκαμπάου θα ξεναγηθούμε 
το πρωί για να δούμε τα 
απομεινάρια του Οχυρού, τον 
πύργο του Ρολογιού, την γραφική 
κεντρική αγορά και το ζωολογικό 
κήπο.
Συνεχίζουμε με τα ερείπια 
του Ολλανδικού αποικιακού 
κυβερνείου, το Sianok Canyon, τα 
χωριά Pariangan, Dusun Union και 
το ανάκτορο Μπαλάι Τζανγκό.
Οδηγώντας με θέα τον κάτω 
κρατήρα του Ηφαιστείου, θα 

συναντήσουμε το χωριό Balibing 
για να καταλήξουμε στη λίμνη 
Singkarak τις ομορφιές της 
οποίας θα φωτογραφήσουμε. Στο 
Πατάνγκ θα έρθουμε αργότερα, 
aπολαμβάνοντας τη θέα της 
κοιλάδας Αnai

10η μέρα: Πατάνγκ-Τζακάρτα
Πτήση για την Τζακάρτα, την 
μητρόπολη της χώρας η οποία 
βρίσκεται χτισμένη στην Ιάβα. 
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

11η μέρα: Τζακάρτα-
Περιήγηση Πόλης
Στην πρωινή μας περιήγηση θα 
δούμε την εντυπωσιακή πλατεία 
Μερντέκα και το τζαμί Ιστικλάλ 
το μεγαλύτερο της Ινδονησίας 
Στο λιμάνι η Σούντα Κελεπά 
διατηρεί ορισμένα απομεινάρια 
της Ολανδικής Μπατάβιας και 
το Εθνικό μουσείο στο οποίο 
φυλάσεται και το περίφημο κρανίο 
του ανθρώπου της Ιάβας είναι 
το σημαντικότερο αξιοθέατο της 
πρωινής μας γνωριμίας με την 
μεγαλούπολη

12η μέρα: Τζακάρτα-
Γιογκυακάρτα-Mπορομπουντούρ
Πτήση για την μυστηριακή 
Γιογκυακάρτα.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο.

Συνεχίζουμε για την κοιλάδα 
του Prago όπου βρίσκεται ο 
μεγαλοπρεπής βουδιστικός ναός 
Mπορομπουντούρ, ο οποίος 
σχηματικά αποδίδει την κεντρική 
ιδέα του Bουδισμού και το όνομά 
του σημαίνει «ο ναός με τους 
αναρίθμητους βούδες», θεωρείται 
το μεγαλύτερο βουδιστικό μνημείο 
και το ιερότερο στον πλανήτη. 
Επιστροφή στη Γιογκυακάρτα.

13η μέρα: Γιογκυακάρτα-Σόλο-
Πραμπανάν 
Νωρίς το πρωι θα αναχωρήσουμε 

22 23
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Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία Α΄κατηγορίας 
• Πρωινό κάθε μέρα
• Πλήρης διατροφή, Σουμάτρα, Κελέβη, Παπούα
• Ένα γεύμα στο Μπαλί

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Βίζα εισόδου 

μαλαισια 
σουματρα-ιαβα 
κελεβή-μπαλι 
παπουα-ιριαΝ 
τζαγια 
2 5  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 17η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής :
18η μέρα: Μπαλί-Τσελούκ
Ουμπούτ-Κινταμάνι-Τζαγιαπούρα 
(Παπούα)
Μετά την επιστροφή μας από 
την ολοήμερη εκδρομή, χρόνος 
ελεύθερος και αργότερα πετάμε 
για την ανατολική Ινδονησία εκεί 
που οι μελανησιακοί λαοί του 
Ειρηνικού ανακατεύονται με τους 
λαούς της Ασίας.

19η μέρα: Τζαγιαπούρα-
Περιήγηση Πόλης
Άφιξη το πρωί, στη Τζαγιαπούρα 
την πρωτεύουσα της Ίριαν Τζάγια, 
χτισμένη στις παρυφές ενός λόφου 
με θέα στη θάλασσα. Το απόγευμα 
θα προσσεγίσουμε την πόλη 
απολαμβάνοντας τη θέα από το 
ύψωμα του κινέζικου ναού πρός 
το χωριό Εγκρος που βρίσκεται 
χτισμένο πάνω σε πασάλους.
Στη συνέχεια θα «επιθεωρήσουμε» 
τα χειροτεχνήματα από την περιοχή 
του Ασματ και τους παραδοσιακούς 
οικισμους στην δυτική πλευρά της 
πόλης.

20η μέρα: Τζαγιαπούρα-Ουαμένα
Με σύντομη πτήση πάνω απ’ 
τις ζούγκλες της Νέας Γουινέας 
θα έρθουμε στα οροπέδια της 
κοιλάδας Μπαλιέμ. Εδώ ζουν οι 
Ντάνι, οι οποίοι «ντύνονται» μ’ 
έναν άκρως σκανδαλιστικό τρόπο 
καθώς κυκλοφορούν ολόγυμνοι 

τοποθετώντας μπροστά από 
τα γεννητικά τους όργανα μια 
μακρόστενη σουβλερή κίτρινη 
κολοκύθα, το «χορίμ».
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
κάποιο από τα χωριά τους. 
Εδώ θα διαπίστωσουμε πως η 
ιεραρχία στην οικογένεια τηρείται 
με ευλάβια. 
Επικεφαλής βρίσκεται ο άνδρας, 
κατόπιν έρχονται τα γουρούνια, 
ακολουθούν οι γυναίκες και τέλος 
τα παιδιά. 

21η μέρα: Ουαμένα-Φύλη Ντάνι
Σήμερα θα έχουμε μία ακόμα 
επίσκεψη στα χωριά των Ντάνι 
όπου θα δούμε τη μούμια του 
φυλάρχου της περιοχής που έχει 
ηλικία 300 ετών. 
Θα παρακολουθήσουμε 
αναπαράσταση μάχης και θα 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας.

22η μέρα: Ουαμένα-
Τζαγιαπούρα-Λίμνη Σεντάνι
Επιστρέφουμε αεροπορικώς στη 
Τζαγιαπούρα και το απόγευμα 
με πλοιάριο θα έρθουμε στα 
χωριά της λίμνης Σεντάνι όπου 
οι ψαράδες εκθέτουν έργα με 
μελανησιακά μοτίβα ύψιστης 
τέχνης. 

23η μέρα: Τζαγιαπούρα-Μπαλί 
Πτήση για το Μπαλί. Άφιξη το 
απόγευμα και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

24η-25η μέρα: Mπαλί-
Πτήση επιστροφής
Mεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση με ενδιάμεση αλλαγή 
αεροσκάφους. Oλονύκτια πτήση. 
‘Aφιξη την 25η μέρα στην Aθήνα.
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για την Σουρακάρτα, πασίγνωστη 
για τις ανεκτίμητες συλλογές από 
αντίκες. Εδώ θα επισκεφθούμε τα 
δυο υπέροχα παλάτια Mangkuneg-
aram και το Kasunan. 
Στην επιστροφή μας θα σας 
γνωρίσουμε το ινδουιστικό 
σύμπλεγμα των ναών Prambanan, 
τον σημαντικότερο χώρο λατρείας 
για τους ινδουιστές της Ιάβας

14η μέρα: Γιογκυακάρτα-
Oυζούνγκ Πατάνγκ-Tοράζα
Πτήση για τη Κελέβη. Άφιξη στο 
Oυζούνγκ Πατάνγκ (Mακάσσαρ) 
και αναχώρηση οδικώς για το 
Pαντεπάο, τη Tάνα Tοράγια που 
κατοικείται απο τους ιθαγενείς 
Tοράγια. Στάσεις καθ’οδόν για να 
φωτογραφίσουμε συναρπαστικά 
τοπία που αιχμαλωτίζουν τα μάτια 
και το μυαλό. 

15η μέρα: Pαντεπάο-
Tάνα Tοράζα
Σήμερα θα έχουμε μια ολοήμερη 
περιήγηση στα χωριά των 
Tοράγια, με τις γραφικές γέφυρες, 
τα ξύλινα σπίτια Tόνγκοναν με την 
βοϊδοκεφαλή στην οροφή τους, 
τις παραδόσεις και τα παράξενα 
έθιμά τους. Θα επισκεφθούμε 
τα μέρη ταφής των νεκρών των 
Tοράζα που τους τοποθετούν μέσα 
σε κάθετους βράχους και στο 
άνοιγμα των τάφων φτιάχνουν 
τα Tάου Tάου, ξύλινα ομοιώματα 
ολόκληρων οικογενειών, βαμένα 
και ντυμένα έτσι ώστε να μοιάζουν 
με τους νεκρούς.
16η μέρα: Tάνα Tοράγια-
Oυζούνγκ Πατάνγκ
Aναχώρηση για το Oυζούνγκ 
Πατάνγκ (Mακάσσαρ), την 

πρωτεύουσα του νησιού με 
ενδιάμεσες στάσεις για αγορές 
μπαχαρικών και σουβενίρ.Άφιξη 
στο Mακάσσαρ. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

17η μέρα: Oυζούνγκ Πατάνγκ-
Μπαλί
Πτήση για το Mπαλί. ‘Aφιξη 
στο νησί του παραδείσου, και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο.
 
18η μέρα: Μπαλί-
Χοροί Μπαρόνγκ-Τσελούκ-
Ουμπούντ-Κινταμάνι
Ολοήμερη είναι η εκδρομή μας 
στα τρία ομορφότερα χωριά του 
Μπαλί, το Τσελούκ, το Μας και το 
Ουμπούντ. Στην εκδρομή μας θα 
απολαύσουμε τοπικούς χορούς 
«Μπαρόνγκ» που συναρπάζουν, 
θα επισκεφθούμε τα αξιοθέατα 

των χωριών και θα συνεχίσουμε 
για το ηφαίστειο Κινταμάνι, όπου 
θα έχουμε το γεύμα μας σε τοπικό 
εστιατόριο. 

19η-20η μέρα: Mπαλί-Πτήση 
επιστροφής
Mεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση με ενδιάμεση αλλαγή 
αεροσκάφους. Oλονύκτια πτήση. 
‘Aφιξη την 20η μέρα στην Aθήνα.



μπαΝγκοκ
κο σαμουι
πουκετ
1 2  Μ έ Ρ έ Σ

1η μέρα: Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο 
και πτήση για την Mπανγκόκ, 
πρωτεύουσα της Tαϊλάνδης. 
Oλονύκτια πτήση.

2η μέρα: Mπανγκόκ
Άφιξη στην «Πόλη των Aγγέλων» 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Xρόνος ελεύθερος.
Μπορείτε να έχετε μια πρώτη 
επαφή με τους παράξενους ναούς, 
τις πολύ όμορφες γυναίκες και 
τα μεταξωτά της πόλης ή να 
πραγματοποιήσετε μια αξέχαστη 
εκδρομή στον κήπο των Ρόδων 
για να χαρείτε κοκορομαχίες, 
υπέροχα σόου με ελέφαντες και 
γαμήλιες τελετές.

3η μέρα: Μπανγκόκ
Περιήγηση πόλης-
Πλωτή αγορά-Ναός της Αυγής
Το πρωί θα επισκεφθούμε την 
πλωτή αγορά στα κλογκς του 
Θνόμπουρι, όπου οι κάτοικοι 
πουλούν τις πραμάτειες τους πάνω 
σε χαμηλές βάρκες. 
Θα έρθουμε στο Nαό της Aυγής 
και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
τον Χρυσό και τον Kοιμώμενο 
Bούδα. 
Απόγευμα χρόνος ελεύθερος. 

4η μέρα: Μπανγκόκ
Μέρα ελεύθερη στην πρωτεύουσα 
της Ταυλάνδης για αγορές και 
φωτογραφίες στα αξιοθέατα της 
πόλης ή να πραγματοποιήσετε μία 
προαιρετική εκδρομή στην 

παλιά πρωτεύουσα του Σιάμ, την 
Αγιούταγια.

5η μέρα: Μπανγκόκ-ΚοΣαμούι
Μετά από ένα πλούσιο πρωινό από 
μπουφέδες γεμάτους από χυμούς, 
εξωτικά φαγητά και φρούτα, 
μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το τροπικό Κο Σαμούι. 
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

6η-7η μέρα:Κο. Σαμούι
Δύο μέρες έχετε στην διάθεσή σας 
για να απολαύσετε τον επίγειο 
παράδεισο, του Κο Σαμούι.
Κρυστάλλινα πεντακάθαρα νερά, 
φοινικόδεντρα που αγγίζουν τη 
θάλασσα και κάτασπρες παραλίες. 
Ένα πανέμορφο νησί που σε 
μαγεύει με τις ομορφιές του και σε 
κάνει φίλο του για πάντα.

8η μέρα Κο. Σαμούι-Πούκετ
Με σύντομη πτήση από την «αύρα 
του κόλπου» του Σιάμ, θα έρθουμε 
στην θάλασσα του Ανταμάν, στο 
μαγευτικό Πούκετ. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο και χρόνος στη 
διάθεσή σας.

9η-10η μέρα: Πούκετ
Γευστικά πρωινά από τροπικούς 
μπουφέδες γλυκαίνουν τις 
αισθήσεις σας.
Ελαφρύ ντύσιμο και η θάλασσα 
προκλητική σας περιμένει να την 
απολαύσετε. Μία εκδρομή στα 
νησιά Πι Πι ή στο νησί του Τζέημς 
Μποντ, θα σας αποζημιώσει 
ιδανικά αν αποφασίσετε να τα 
επισκεφθείτε προαιρετικά στον 
ελεύθερο χρόνο σας.

11η-12η μέρα: Πούκετ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής με ενδιάμεση 
αλλαγή αεροσκάφους. Ολονύκτια 
πτήση. Άφιξη την 12η μέρα στην 
Αθήνα.

μπαΝγκοκ-
πουκετ-
Νήσια PHI PHI
1 3  Μ έ Ρ έ Σ

1η μέρα: Πτήση 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Mπανγκόκ. 
Oλονύκτια πτήση. 

2η μέρα: Mπανγκόκ 
Άφιξη στην «Πόλη των Aγγέλων» 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Xρόνος ελεύθερος.
Μπορείτε να έχετε μια πρώτη 
επαφή με τους παράξενους ναούς, 
τις πολύ όμορφες γυναίκες και 
τα μεταξωτά της πόλης ή να 
πραγματοποιήσετε μια αξέχαστη 
εκδρομή στον κήπο των Ρόδων 
για να χαρείτε κοκορομαχίες, 
υπέροχα σόου με ελέφαντες και 
γαμήλιες τελετές.

3η μέρα: Μπανγκόκ
Περιήγηση πόλης-
Πλωτή αγορά-Ναός της Αυγής  
Το πρωί θα επισκεφθούμε την 
πλωτή αγορά στα κλογκς του 
Θνόμπουρι, όπου οι κάτοικοι 
πουλούν τις πραμάτειες τους πάνω 
σε χαμηλές βάρκες. 
Θα έρθουμε στο Nαό της Aυγής και 
στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον 
Χρυσό και τον Kοιμώμενο Bούδα. 
Απόγευμα χρόνος ελεύθερος. 

4η μέρα: Μπανγκόκ-Πούκετ 
Πτήση για το Νησί του Πούκετ. 
Eίναι η πρώτη σας μέρα στο νησί 
και πρέπει να ανιχνεύσετε όλες τις 
γωνιές του. 

5η-6η-7η-8η μέρα: 
Nησί του Πούκετ 
Oι φοίνικες ρίχνουν τη σκιά 
τους πάνω στις αναρίθμητες 
παραλίες του. Tα εξωτικά 
χρώματα απλώνονται στα πόδια 
σας. H θάλασσα προκλητική μας 
περιμένει. 
H μαγεία του νησιού απλώνεται 
γύρω σας και παντού. 
Mια εκδρομή στον κόλπο Πανγκ 
Nγκα, θα σας αποζημιώσει 
αν αποφασίσετε να την 
πραγματοποιήσετε –προαιρετικά- 
στις μέρες που θα μείνετε εδώ.

9η μέρα: Πούκετ-Τροπικά Νησιά 
Phi Phi 
Αφήνουμε σήμερα το μαγευτικό 
Πούκετ και με πλοιάριο 
διατρέχοντας τον κόλπο του Σιαμ, 
θα έρθουμε στα Τροπικά νησιά 
Phi Phi. Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

10η-11η μέρα: Τροπικά Νησιά 
Phi Phi
Δύο μέρες ελεύθερες για ζήσετε 
την μαγεία τον ονειρικών νησιών 
PhiPhi, να κολυμπήσετε και να 
χαρείτε τις παραλίες τους και τα 
γαλαζοπράσινα νερά τους.

12η-13η μέρα: Τροπικά Νησιά 
Phi Phi 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του 
Πούκετ και πτήση για την Αθήνα. 
Ολονύκτια πτήση. 
Άφιξη την 13η μέρα στην Αθήνα.

24 25

βασιλεια του παραδεισου 
1 2 - 1 3  Μ έ Ρ έ Σ
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κουαλα 
λουμπουρ-
σιγκαπουρή
μπαλι
1 3  Μ έ Ρ έ Σ

1η μέρα: Πτήση
Συνάντηση στο αεροδόμιο και 
αναχώρηση για την εξωτική 
Μαλαισία με ενδιάμεσο σταθμό.
Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ
Άφιξη στην Κουάλα 
Λαμπούρ,πρωτεύουσα της 
Μαλαισίας που φαντάζει λαμπερή 
στην «χρυσή Χερσόνησο» του 
μυστηρίου. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος.

3η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ-
Περιήγηση πόλης
Η πόλη που θα σας γνωρίσουμε 
σήμερα το πρωί, άρχισε να χτίζεται 
το 1860 εκεί όπου ενώνονται οι 
ποταμοί Κελάνγκ και Γκομπάκ στη 
χερσόνησο της Ταϊλάνδης, στην 
άκρη της Ινδοκίνας. 
Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε 
το στάδιο Μερτέκα, το Εθνικό 
Μουσείο, τη Κινέζικη συνοικία, 
το Προεδρικό μέγαρο και το 
Μαυριτανικό Κυβερνητικό κτίριο. 
Tο απόγευμα χρόνος ελεύθερος.

4η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ 
(πραιρετικη εκδρομή στο Δασος 
της Βροχής/Μελάκα)
Η ιστορική πόλη της Μελάκκα ή 
το Δάσος της Βροχής είναι δύο 
πολύ ενδιαφέροντα αξιοθέατα 
που μπορείτε να επιλέξετε για να 
επισκεφθείτε στη σημερινή σας 
ελεύθερη μέρα.

5η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ-
Σιγκαπούρη
Το πρωί συνεχίζουμε για την 
Σιγκαπούρη.
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος για να έχετε μία 
βόλτα στη Πόλη,να επισκεφθείτε 
την Κεντρική Εμπορική λεωφόρο 
και να χαρείτε τα πλούσια 
καταστήματα με τα εξαιρετικής 
ποιότητας προιόντα τους.

6η μέρα: Σιγκαπούρη-
Περιήγηση Πόλης
Στην πρωινή μας περιήγηση, 
στην πόλη θα περάσουμε από 
τους πλέον γραφικούς δρόμους 
για να δούμε το ξετύλιγμα της 
καθημερινής της ζωής.
Θα έρθουμε στο Εμπορικό κέντρο, 
στο Βοτανικό Κήπο με τις ορχιδέες 
και θα ανεβούμε αργότερα στο 
λόφο Φάμπερ,απ΄όπου θα 
απολαύσουμε μια μοναδική θέα 
της πόλης. Απόγευμα χρόνος 
ελεύθερος.

7η μέρα: Σιγκαπούρη-Mπαλί
Πτήση για το πιο όμορφο νησί της 
Iνδονησίας, το Μπαλί. 
Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο.

8η μέρα: Μπαλί-Χοροί 
Μπαρόνγκ-Τσελούκ-Ουμπούντ
Κινταμάνι
Ολοήμερη θα είναι η εκδρομή 
μας στα τρία ομορφότερα χωριά 
του νησιού, το Τσελούκ, το 
Μας και το Ουμπούντ, στην 
αγορά του οποίου οι γυναίκες 
είναι οι πρωταγωνίστριες. Στην 
διαδρομή μας θα απολαύσουμε μία 
παράσταση με τοπικούς χορούς 
«Μπαρόνγκ» που συναρπάζουν και 
θα επισκεφθούμε τα αξιοθέατα των 
χωριών. 

Θα συνεχίσουμε για το ηφαίστειο 
Κινταμάνι, όπου θα έχουμε το 
γεύμα μας και θα απολαύσουμε μια 
μαγευτική θέα του νησιού και του 
ηφαιστείου. 

9η -10η μέρα: Mπαλί
Κάθε Μπαλινέζος είναι ένας 
καλλιτέχνης, γιατί όλοι οι κάτοικοι 
του νησιού έχουν μια εκπληκτική 
δεξιοτεχνία να φτιάχνουν 
χειροτεχνήματα. 
Θα το διαπιστώσετε στην 
ελεύθερη μέρα σας. Φυσικά 
μπορείτε να περάσετε τις ώρες 
σας, ξαπλωμένος στην μαγευτική 
ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου σας.

11η μέρα: Mπαλί (προαιρετικη 
εκδρομη στο Μεσακίχ)
Για σήμερα σας προτείνουμε 
μια ολοήμερη – προαιρετική-
εκδρομή στην ενδοχώρα, η οποία 
καλύπτει το χωριό Μεσακίχ, με 
τον ομώνυμο εκπληκτικό ναό, το 
Μπατουάν και το Κλουγκκούνγκ. 
Εδώ ίσως συναντήσουμε κάποια 
από εκείνες τις χιλιοπλουμιστές 
γιορτές που συνηθίζονται, με 
τεράστια άρματα φορτωμένα με 
φρούτα και λουλούδια. 

12η-13η μέρα: Μπαλί-Πτήση 
επιστροφής
Mεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο 
σταθμό 
Oλονύκτια πτήση. 
Άφιξη την 13η μέρα στην Aθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* και 3* στα Phi Phi 
• Πρωινό κάθε μέρα
• Ένα κύριο γεύμα την 8η μέρα στο Μπαλί

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Βίζα εισόδου στο Μπαλί 



1η μέρα: Πτήση 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την εξωτική Μαλαισία.
Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ
Άφιξη στην πρωτεύουσα της 
Μαλαισίας, «αγκαλιάζουμε» την 
πόλη και συστηνόμαστε.
Πηγαίνοντας προς το ξενοδοχείο 
μας, αντικρίζουμε το έμβλημα της 
πόλης, που είναι οι πασίγνωστοι 
Petronas Twin Towers, το δεύτερο 
ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, οι 
οποίοι με μία γέφυρα μήκους 58,40 
μέτρων, και ύψους 170 μέτρων, 
ενώνονται μεταξύ τους.
Το απόγευμα θα βγούμε στην 
πόλη για να περπατήσουμε 
στα λατρευτικά πεδία της 
πρωτεύουσας.

3η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ-
Περιήγηση Πόλης-Ασβεστολιθικά 
Σπήλαια Μπατού
Η σημερινή μέρα έχει πρώτη 
ύλη, για να απολαύσουμε την 
μαγεία της πόλης. Το πλούσιο 
«φιλμ» της πρωτεύουσας, είναι 
οι κεντρικοί της δρόμοι, οι 
άνθρωποι, τα καταστήματα, τα 
δημόσια κτίρια, το Εθνικό στάδιο 
Μελάκκα, το Εθνικό Μουσείο, 
το Μαυριτανικό Κυβερνητικό 
κτίριο, ο σιδηροδρομικός σταθμός 
και τόσα άλλα θαύματα, που θα 
καμαρώσουμε στη διάρκεια της 
πανοραμικής περιήγησής μας.
Τελειώνοντας την περιήγηση γι’ 
αυτούς που θέλουν να μάθουν, 
συνεχίζουμε για τα Σπήλαια 
Μπατού, που βρίσκονται στα 
προάστια της πόλης, 15 χλμ. 
βόρεια της πρωτεύουσας.
Τα Σπήλαια αποτελούν σημαντικό 
προσκυνηματικό σταθμό για τους 
Μαλαισιανούς Ινδουϊστές, τα οποία 

συνιστούν μέρος ενός λαβύρινθου 
με ανοίγματα και περάσματα.
Χιλιάδες άτομα, τον Ιανουάριο και 
τον Φεβρουάριο, επισκέπτονται τα 
σπήλαια, με αφορμή το πανηγύρι 
του Thaipusam, που έχει σαν 
κρίσιμη στιγμή την πομπή των 
μετανοούντων με μεταλλικά 
αγκίστρια στην πλάτη και στο 
στήθος, όπως τους έχουμε δει 
στην τηλεόραση.

4η μέρα: Kουάλα Λουμπούρ-
(προαιρετική εκδρομή στη 
Μελάκκα)
Χρόνος δικός σας. Πάμε για 
αγορές. Γίνετε πυραυλοκίνητοι. 
Κοσμήματα, μπατικ, υφαντά, 
αντίκες ασημικά και κατι ρολόγια 
μαιμούδες που δεν φοριούνται 
ούτε στα παιδικά παιχνιδια. 
Τσουνάμι προσφορών που 
ντοπάρουν τον τουρίστα. 
Αλλά μην εφησυχάζετε. 
Και η πόλη είναι υπέροχη με 
αφάνταστες ομορφιές που δεν 
πρέπει να χάσετε. Αποφασίστε 
την εξέλιξη της δράσης σας και 
με χρονοδιάγραμα χτυπάτε τους 
στόχους σας. 
Αν χρειάζεστε βοηθεια και 
συμβουλές απευθυνθείτε στον 
έμπειρο συνοδό σας. 
Αν, όμως θέλετε να γνωρίσετε 
την Ιστορική Μελάκκα, μπορείτε 
να δηλώσετε συμμετοχή για να 
ακολουθήσετε μία ενδιαφέρουσα 
εκδρομή στα χρώματα και την 
κουλτούρα της χώρας.

5η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ-στη 
«Γατούλα» του Μαλαισιανού 
Βόρνεο-Κουτσίν
Μετά το πρωινό πτήση για την 
εξωτική «Γατούλα» (έτσι λένε στην 
τοπική διάλεκτο το Κουτσίν) που 
βρίσκεται στο εξωτικό Bόρνεο, το 

τρίτο σε μέγεθος μεγάλο νησί του 
κόσμου στο Mαλαϊκό αρχιπέλαγος. 
Άφιξη στην πρωτεύουσα της 
περιφέρειας του Σαραβάκ, ένα 
τροπικό λιμάνι με αισθησιακές 
ομορφιές και χιλιάδες εμπειρίες. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Στην συνέχεια έχει περπάτημα μαζί 
με τον ακούραστο συνοδό σας, για 
να γυμνάσουμε το σώμα μας. 
Ελάτε στα γραφικά δρομάκια του, 
φωτογραφηθείτε, επισκεφθείτε τα 
μικρά μαγαζιά του και αγοράστε 
αντίκες, μάσκες, κοσμήματα, 
σκουλαρίκια και βραχιόλια.

6η μέρα: Kουτσίν-Περιήγηση 
πόλης
H ποταμίσια πρωτεύουσα του 
Σαραβάκ, το Kουτσίν, είναι μία 
σχετικά προοδευμένη πόλη που 
προσφέρει ένα κράμα απο παλιά 
και σύγχρονα αξιοθέατα. Στην 
ενεργητική πρωινή μας περιήγηση 
θα δούμε το «Istana», την 
επίσημη κατοικία της κεφαλής της 
πολιτείας του Σαραβάκ, το οχυρό 
«Margerita», αξιόλογο δείγμα 
Bρετανικής αρχιτεκτονικής, τον 
Πύργο του Pολογιού που υπήρξε 
τόπος δίκης πολλών ιστορικών 
υποθέσεων και πολλά άλλα κτίρια 
με ισάξιο ενδιαφέρον, ιστορία και 
χρώμα. Το απόγευμα χρόνος στη 
διάθεσή σας.

7η μέρα: Κουτσίνγκ-Μπατάνγκ 
Άι (267 χλμ)
Το πρωί θα αναχωρήσουμε 
οδικώς, για το Μπατάνγκ-Άι. Στην 
διαδρομή μας θα απολαύσουμε 
πανέμορφες εικόνες καθώς θα 
περνάμε ανάμεσα από μικρά χωριά 
και εξωτικές φυτείες. Γεύμα καθ’ 
οδόν και συνεχίζουμε για την λίμνη 
Hydro στην Λουμπόκ Άντου. 
Από εδώ με ταχύπλοο πλοιάριο θα 

έρθουμε στο Hilton, που θα μας 
φιλοξενήσει για δύο μέρες.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 

8η μέρα: Μπατανγκ-Άι-Φυλή 
Νταγιάκ-Κοινόβιες Κατοικίες
Το πρωί με μηχανοκίνητο πλοιάριο 
θα διασχίσουμε την λίμνη Hy-
dro και περνώντας στον ποταμό 
Ένγκερι θα έρθουμε σε ένα από τα 
Longhouse της φυλής Νταγιάκ. 
Θα φωτογραφήσουμε τα ιδιόμορφα 
σπίτια τους, θα δούμε τοπικές 
παραστάσεις και θα γνωρίσουμε τα 
ήθη και τα έθιμα τους. 
Αργότερα θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο μας.

9η-10η μέρα: Μπατανγκ-Άι-
Νταμάι Μπητς
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για μια 
από τις πιο εξωτικές παραλίες του 
νησιού στην περιοχή του Σαραβακ, 
το Νταμάι. Άφιξη και χρόνος 
ελεύθερος για να χαλαρώσουμε.
Χαρείτε το κολύμπι σας, απολαύστε 
γλυκίσματα απο καρύδα τυλιγμένα 
σε μπανανόφυλλα, κινηθείτε μέσα 
σε ένα εκπληκτικής ομορφιάς 
περιβάλλον και απολαύστε την πιο 
καυτερή κουζίνα στον κόσμο, στα 
εστιατόρια του ξενοδοχείου σας.

11η μέρα: Νταμάϊ Μπητς-
Κουτσίν-Κουάλα Λουμπούρ
Χρόνος ελεύθερος. 
Αργότερα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο του Κουτσίν, και πτήση 
για την Κουάλα Λουμπούρ, όπου 
η ανταπόκρισή μας με ενδιάμεσο 
σταθμό για την Αθήνα.
Ολονύκτια πτήση.

12η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

26 27

μαλαισια-βορΝεο 
(μπρουΝεϊ)-(ταμαΝ Νεγκαρα)

1 2 - 1 4  Μ έ Ρ έ Σ

Kουάλα Λουμπούρ-Σπήλαια Mπατού-(Μελάκκα)-Kουτσίν-Μπατάνγκ Αι-Φυλές Νταγιάκ-Longhouse
Νταμάι Μπητς-(Μπαντάρ Σερί Μπεγκουάν)-(έθνικό Πάρκο Ταμάν Νεγκάρα)
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μαλαισια 
βορΝεο 
μπρουΝεϊ
14 ΜέΡέΣ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 10η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής:

11η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ-
Μπρουνέϊ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 

πτήση για το Σουλτανάτο του 
Μπρουνέι. Άφιξη στο Μπαντάρ 
Σερί Μπεγκουάν, πρωτεύουσα 
της χώρας και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

12η μέρα: Μπαντάρ Σερί 
Μπεγκουάν
Μετά το πρωινό θα ανακαλύψουμε 
το Μπρουνέι, σε μία περιεκτική 
περιήγηση.
Θα περάσουμε από το κέντρο, όπου 
μεταξύ άλλων, θα θαυμάσουμε 

το τζαμί Omar Ali Saiffidcen, για 
να καταλήξουμε στο μουσείο 
του Μπρουνέι, με εξαιρετικές 
συλλογές Ισλαμικής Τέχνης. Θα 
συνεχίσουμε με μία επίσκεψη στην 
Κεντρική αγορά Royal Regalia, 
το Τέμενος Χασάν αλ Μπολκιάχ 
και αργότερα θα επιβιβασθούμε 
σε πλοιάριο «water taxi» για 
να διαπλεύσουμε τον ποταμό 
Μπρουνέι, όπου θα επισκεφθούμε 
χωριουδάκια που είναι χτισμένα 
σε πασσάλους. Επιστρέφοντας 

στο ξενοδοχείο μας θα 
φωτογραφήσουμε το εντυπωσιακό 
Παλάτι του Σουλτάνου.

13η μέρα: Μπρουνέϊ 
Πτήση επιστροφής, μέσω Κουάλα 
Λουμπούρ και ενδιάμεσου 
σταθμού. Ολονύκτια πτήση.

14η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* και Λοτζ στο Ταμάν Νεγκάρα
• Πρωινό κάθε μέρα
• Πλήρης διατροφή την 7η και 8η μέρα στο Μπατάνγκ-Άι
• Ημιδιατροφή την 9η μέρα στο Νταμάι Μπητς

μαλαισια
βορΝεο-ταμαΝ 
Νεγκαρα
12 ΜέΡέΣ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 6η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής:

7η μέρα: Κουτσίν-Νταμάι Μπητς
Μεταφορά στο εξωτικό Νταμάι. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

8η μέρα: Νταμάι Μπητς
Χαρείτε το κολύμπι σας, απολαύστε 
γλυκίσματα από καρύδα τυλιγμένα 
σε μπανανόφυλλα, κινηθείτε μέσα 
σε ένα εκπληκτικής ομορφιάς 
περιβάλλον και απολαύστε την πιο 

καυτερή κουζίνα στον κόσμο, στα 
εστιατόρια του ξενοδοχείου σας.

9η μέρα: Νταμάι Μπητς-Κουτσίν-
Κουάλα Λουμπούρ-Ταμάν 
Νεγκάρα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο όπου 
η πτήση μας για την Κουάλα 
Λουμπούρ. Άφιξη και αναχώρηση 
για το Taman Negara. Θα έρθουμε 
στον Kuala Tembeling, από όπου 
με μηχανοκίνητο long boat, θα 
διασχίσουμε τον ομώνυμο ποταμό 
απολαμβάνοντας ένα επιβλητικό 
σκηνικό. Άφιξη στην Kuale 
Tahan στο κέντρο του πάρκου και 
τακτοποίηση στο Taman Negara 
Resorts. Το βραδάκι θα κάνουμε 
ένα περίπατο στο 130 περίπου 
εκατομμυρίων χρόνων Πάρκο.

10η μέρα: Ταμάν Νεγκάρα
Το πρωί θα ξεκινήσουμε με τον 
συνοδό μας, για μια βόλτα με τα 
πόδια μέσα στην ζούγκλα, μέχρι το 
λόφο Teresik. Επιστρέφοντας στο 
λότζ, θα επισκεφθούμε το Canopy 
Walκway, το οποίο έχει χτισθεί 40 
μέτρα, πάνω από το έδαφος, για 
να μπορέσετε να έρθετε πιο κοντά 
στις κορυφές των δένδρων και 
να έχετε μία διαφορετική οπτική 
γωνία του τροπικού δάσους.
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε 
τους καταρράκτες Lata Berkoh.
Εδώ μπορείτε να απολαύσετε το 
μπάνιο σας ή να έχετε μία υπέροχη 
θέα από την βραχώδη περιοχή στο 
ποτάμι.

11η μέρα: Ταμάν Νεγκάρα-
Κουάλα Λουμπούρ
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για 
την Κουάλα Λουμπούρ. Άφιξη, 
μεταφορά και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.

12η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο 
σταθμό. Άφιξη στην Αθήνα.



sABAH ADVENTuRE
BORNEO
πιΘήκοι με προβοσκιδεσ
1 2  μ ε ρ ε σ
Κότα Κιναμπάλου-Νήσος Μανουκάν-Σεπιλόκ-Κουάλα Λουμπούρ

1η μέρα: Πτήση 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Μαλαισία. 
Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Κότα Κιναμπάλου 
Άφιξη στην Κουάλα Λουμπούρ 
και ανταπόκριση για την Κότα 
Κιναμπάλου στο Βόρνεο.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο.

3η μέρα: Κότα Κιναμπάλου-
Μάρι Μάρι 
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για 
το χωριό Μάρι Μάρι, για να 
ανακαλύψουμε τον τρόπο ζωής 
των φυλών του Sabah μέσα από 
τις καθημερινές δραστηριότητες 
τους. Με την επίσκεψη μας 
σε αυτό το ζωντανό υπαίθριο 
μουσείο θα αποκτήσουμε μια 
συναρπαστική εικόνα για την 
μοναδική πολιτιστική ιστορία των 
εθνικοτήτων της περιφέρειας του 
Σαμπάχ.

4η μέρα: Κότα Κιναμπάλου-
Μανουκάν/Μαμουτίκ
Μόλις 20 λεπτά με το καραβάκι 
από την Kota Kinabalu βρίσκονται 
τα ειδυλλιακά κοραλλιογενή 
νησιά του πάρκου Tunku Ab-
dul Rahman, τα οποία, με τις 
παρθένες παραλίες, την λευκή 
άμμο, τα καθαρά νερά και τους 
κοραλλιογενείς υφάλους, 
αποτελούν την τέλεια απόδραση 
από την πόλη. 
Η μέρα είναι δική σας για 
να κολυμπήσετε, να κάνετε 

καταδύσεις και να απολαύσετε 
ένα υπέροχο γεύμα από 
Μπάρμπεγκιου.

5η μέρα: Κότα Κιναμπάλου
Θερμές πηγές Πόρινγκ-Πάρκο 
Κότα Κιναμπάλου 
Το πρωί αναχώρηση για τις 
Θερμές πηγές Πορινγκ. 
Στην διαδρομή μας θα έχουμε 
μια στάση στο χωριό Ναμπαλού 
για να επισκεφθούμε και να 
φωτογραφήσουμε την γραφική 
φρουταγορά της.
Μετά το γεύμα μας θα κάνουμε 
μια βουτιά σε μια από τις 
καταπραϋντικές θερμές πηγές και 
στην συνέχεια θα έρθουμε στο 
πάρκο Κότα Κιναμπάλου.
Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος.

6η μέρα: Πάρκο Κότα 
Κιναμπάλου-Βοτανικός Κήπος
Κότα Κιναμπάλου
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε 
το εκθεσιακό κέντρο του 
πάρκου και στην συνέχεια θα 
περπατήσουμε στον βοτανικό κήπο 
σ’ ένα αληθινά φυσικό παράδεισο 
από κωνοφόρα δέντρα μοναδικά 
στον πλανήτη.
Το απόγευμα επιστρέφουμε στην 
Κότα Κιναμπάλου.

7η μέρα: Κότα Κιναμπάλου 
Σαντακάν-Σεπιλόκ-Κρουαζιέρα 
στον Ποταμό Kinabatangan
Σουκάου-Menanggul River
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Σαντακάν.

Άφιξη και αναχώρηση για 
το κέντρο ασύλου των 
ουρακοτάγκων στο Σεπιλόκ, όπου 
θα δούμε τους ουραγκοτάγκους 
να εκπαιδεύονται στο φυσικό τους 
περιβάλλον.
Στη συνέχεια μετά από μια οδική 
διαδρομή δύο ωρών και μια 
σύντομη κρουαζιέρα στον ποταμό 
Κιναμπατανγκάν περνώντας μέσα 
από παρθένα μακρόβια δάση θα 
έρθουμε στο Sukau Lodge 
Το απόγευμα θα κάνουμε μια 
κρουαζιέρα από τον ποταμό 
Κιναμπατανγκάν μέχρι τον ποταμό 
Μενανγκούλ για να αναζητήσουμε 
σπάνιους πιθήκους με προβοσκίδα, 
σπάνια είδη πουλιών και άλλα 
άγρια ζώα. Διανυκτέρευση σε 
lodge.

8η μέρα: Σουκάου-Λίμνη Οξ 
Μπόου
Νωρίς το πρωί θα ξεκινήσουμε 
για μια βόλτα με βάρκα για 
παρατήρηση πουλιών και άγριων 
ζώων στην κοντινή λίμνη Οξ 
Μπόου και πεζοπορία στο πλούσιο 
παραποτάμιο δάσος κατά μήκος 
της λίμνης. Στην συνέχεια 
επιστροφή στο lodge για το 
πρωινό. 
Το απόγευμα θα απολαύσουμε 
ακόμα μια κρουαζιέρα στον ποταμό 
σε αναζήτηση άγριας ζωής.

9η μέρα: Σουκάου-Σπηλιές 
Γκομαντόνγκ-Σαντακάν
Αναχώρηση για το Εθνικό πάρκο 
Γκομαντόνγκ, όπου περνώντας 

ανάμεσα από λίμνες, θα 
επισκεφθούμε τα σπήλαια Semui 
Hitan. Αργότερα θα επιστρέψουμε 
στο Σαντακάν, όπου με πτήση θα 
έρθουμε στην Κουάλα Λουμπούρ.

10η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ
Περιήγηση Πόλη-Ασβεστολιθικά 
Σπήλαια Μπατού 
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για μια 
περιήγηση στην πόλη για να δούμε 
μεταξύ άλλων, το Εθνικό στάδιο 
Μελάκκα, το Εθνικό Μουσείο, το 
Μαυριτανικό Κυβερνητικό κτίριο 
και τον σιδηροδρομικό σταθμό. 
Στην συνέχεια θα έρθουμε 
στα Σπήλαια Μπατού, τα 
οποία, αποτελούν σημαντικό 
προσκυνηματικό σταθμό για τους 
Μαλαισιανούς Ινδουϊστές.

11η μέρα Kουάλα Λουμπούρ 
(προαιρετική εκδρομή στη 
Μελάκκα)
Χρόνος ελεύθερος. Αν, όμως 
θέλετε να γνωρίσετε την 
Ιστορική Μελάκκα, μπορείτε να 
ακολουθήσετε μία ενδιαφέρουσα 
εκδρομή στην κουλτούρα της 
πόλης αλλά και την ιστορία της 
χώρας

12η μέρα Kουάλα Λουμπούρ          
Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση επιστροφής. Άφιξη 
αυθημερόν.
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* και Λοτζ 
   στο Πάρκο Κιναμπάλου και στο Σουκάου
• Πρωινό κάθε μέρα
• Ημιδιατροφή την 3η, 4η, 6η και 9η μέρα
• Πλήρη διατροφή την 5η, 7η και 8η μέρα

29



Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4*
• Πρωινό κάθε μέρα 

μαλαισια 
ιστορική κορεα
ταϊβαΝ 
1 5  μ ε ρ ε σ
Κουάλα Λουμπούρ-Σεούλ-Κιενγκτσού-Σονγκνί-Λίμνη Anapji-Ποσεόκ-Haeinsa -Ταιπέι 

29

1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Μαλαισία μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού. Ολονύκτια 
πτήση.

2η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ
Άφιξη στην Κουάλα Λουμπούρ 
πρωτεύουσα της χώρας και 
αναχωρούμε για το ξενοδοχείο 
μας, φωτογραφίζοντας το 
έμβλημα της πόλης, που είναι οι 
πασίγνωστοι Petronas Twin Tow-
ers, το δεύτερο ψηλότερο κτίριο 
στον κόσμο.
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

3η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ- 
Περιήγηση Πόλης-Σπήλαια 
Μπατού
Το πρωί συνεχίζουμε με την 
περιήγηση στην πολη. 
Τα δημόσια κτίρια, το Εθνικό 
στάδιο Μελάκκα, το Εθνικό 
Μουσείο, το Μαυριτανικό 
Κυβερνητικό κτίριο και ο 
σιδηροδρομικός σταθμός, είναι 
μερικά από τα θαυμάσια αξιοθέατα 
που θα χαρούμε στην εξωτική 
πόλη.
Αργότερα θα έρθουμε στα Σπήλαια 
Μπατού, τα οποία συνιστούν μέρος 
ενός λαβύρινθου με ανοίγματα 
και περάσματα και αποτελούν 
σημαντικό προσκυνηματικό σταθμό 
για τους μαλαισιανούς Ινδουϊστές.

4η μέρα: Kουάλα Λουμπούρ-
(προαιρετική εκδρομή στη 
Μελάκκα)
Χρόνος δικός σας. Πηγαίνετε 
για αγορές. Κοσμήματα, μπατίκ, 
υφαντά, αντίκες ασημικά και 
ρολόγια. 
Αν, όμως θέλετε να γνωρίσετε την 
Ιστορική Μελάκκα, μπορείτε να 
ακολουθήσετε μία ενδιαφέρουσα 
προαιρετική εκδρομή.

5η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ-
Σεούλ 
Πτήση για την Σεούλ, την μοντέρνα 
πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας 
όπου το παλιό συνυπάρχει 
αρμονικά με το σύγχρονο. Άφιξη 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο.

6η μέρα: Σεούλ-
περιήγηση πόλης 
Στην πρωινή περιήγηση θα δούμε 
τα Aνάκτορα Kιονγκ Mποκ τα 
οποία χτίστηκαν το 1395 μΧ και 
στέγασαν την δυναστεία Γι και 
θα συνεχίσουμε με το προεδρικό 
μέγαρο (Blue House) τον μυστικό 
κήπο, την υπαίθρια αγορά 
της Ανατολικής πύλης και το 
ενδιαφέρον Εθνικό λαϊκό μουσείο. 
Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος.

7η μέρα: Σεούλ-Κιενγκτσού-
Λίμνη Anapji-Ποσεόκ
Το πρωί θα συνεχίσουμε οδικώς 
για το Κιενγκτσού, την αρχαία 
πρωτεύουσα της χώρας. Άφιξη 
και θα επισκεφτούμε το πέτρινο 
παρατηρητήριο Τσομσουγκνταε, 
τους κήπους ευδαιμονίας 
Πασογκτσόνγκ, το εθνικό 
αρχαιολογικό μουσείο, τους 
Βασιλικούς Τάφους και την λίμνη 
Anapji με το περίπτερο Poseok.

8η μέρα: Κιενγκτσού-
Ναός Πουλγκούσα-
Σπήλαια Σεοκουράμ
Το πρωί θα έρθουμε στον ιερότερο 
όλων των ναών της χώρας, 
τον ναό Πουλγκούσα Μνημείο 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO, το σπουδαιότερο δείγμα 
του βουδιστικού πολιτισμού 
με πολυάριθμα κτίσματα, που 
παραμένουν ακέραια όπως πριν 
από 15 αιώνες, θα απογειωθούμε 
καθώς θα αντικρύσουμε την 
θάλασσα των πλακιδίων από 

Φαγιάνς. Αργότερα θα έρθουμε 
στα σπήλαια Σεοκουράμ όπου 
προβάλλει η διαπεραστική ομορφιά 
του αγάλματος του Βούδα.

9η μέρα: Κιενγκτσού-Μονή 
Haeinsa-Όρος Songnisan 
Μετά το πρωινό θα έρθουμε στον 
Εθνικό Δρυμό Gaya του όρους 
Κιγκάσου ο οποίος φιλοξενεί την 
εντυπωσιακή βουδιστική μονή 
Haeinsa γνωστή ως κορεάτικη 
Τριτικάκα με 80.000 ξύλινες 
πλάκες σκαλισμένες και από τις 
δυο πλευρές τους. 
Συνεχίζουμε για το όρος Σόνγκνι, 
το ομώνυμο Εθνικό Πάρκο που 

θεωρείται μια απο τις ωραιότερες 
φυσικές ομορφιές της χώρας. 

10η μέρα: Σόνγκνι-Σεούλ 
Σήμερα θα επιστρέψουμε στην 
Σεούλ. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 

11η μέρα: Σεούλ-Ταιπέι 
Πτήση για την πρωτεύουσα 
της Ταιβάν, με τον απέραντο 
πολιτιστικό πλούτο.
Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 

12η μέρα: Ταιπέι-
περιήγηση πόλης 
Η πρωινή μας περιήγηση, 
μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το 
εντυπωσιακό μνημείο Chiang Kai 
Shek με μεγαλοπρεπείς αίθουσες 
που απλώνονται πάνω σε όμορφα 
διαμορφωμένους κήπους, 
χαριτωμένα περίπτερα και ήρεμες 
λίμνες, το εθνικό μουσείο, το 
παρεκκλήσι των μαρτύρων και την 
παλιά οδο Dibua με καταστήματα 
που διαθέτουν παραδοσιακά 
κινεζικά προιόντα. 

13η μέρα: Ταιπέι 
Μέρα ελεύθερη. Μπορείτε να 

περπατήσετε στις ομορφιές της 
πόλης και να επισκεφθείτε την 
περιοχή Βανχούρ με τα παλιά 
σπίτια και τα μαγαζιά που πουλούν 
από βότανα και λατρευτικά 
αναθήματα μέχρι ζωντανά φίδια 
για μαγείρεμα.

14η μέρα: Ταιπέι 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
ολονύκτια πτήση μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού.

15η μέρα: Αθήνα 
Άφιξη στην Αθήνα.



1η μέρα: Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Ινδονησία. 
Oλονύκτια πτήση.

2η μέρα: Τζακάρτα
Άφιξη στη Τζακάρτα, πρωτεύουσα 
της χώρας που απλώνεται 
νωχελικά στο «σώμα» του 
ηφαιστειογενούς νησιού της Ιάβα. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο. 

3η μέρα: Τζακάρτα-Περιήγηση 
Πόλης
Στη σημερινή μας περιήγηση, στην 
πολυπληθή πόλη της Ινδονησίας, 
θα περάσουμε από πολύβοους 
δρόμους που σφύζουν από 
ζωή, για να περιηγηθούμε στα 
αξιοθέατά της. 
Θα έρθουμε στην πλατεία 
Φαταχιλάχ, θα συνεχίσουμε για 
το λιμάνι Σούντα Kελέπα και το 
Eθνικό μουσείο, το οποίο στεγάζει 
το κρανίο του ανθρώπου της 
«Iάβας». 
Το απόγευμα ελεύθερο.

4η μέρα: Τζακάρτα-Μπαλί
Πτήση για το ομορφότερο νησί της 
Ινδονησίας και από τα πιο εξωτικά 
νησιά του Πλανήτη. 
Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος.

5η μέρα: Πανόραμα Μπαλί 
Τσελούκ-Μπατουμπαλάν 
Ουμπούτ
Το πρωί συνεχίζουμε οδικώς για 
να σας γνωρίσουμε το πραγματικό 
Μπαλί, ένα πρωτόγνωρο κομμάτι 
γης. Στα πανέμορφα χωριά 
Τσελούκ, Μπατουμπαλαν, Μας, 
θα ανακαλύψουμε τον τρόπο 
που επισκευάζουν το χρυσό, 
το ασήμι και το ξύλο για την 
τοπική χειροτεχνία. Στη συνέχεια 
επίσκεψη στο Ιερό Τέμπλο “ 
Cumung Kawi” και αργότερα 
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στο 
Ουμπουτ.

6η μέρα: Ουμπούτ-Καντιντάσα
Πρωινόςπερίπατοςστο Ουμπούτ, 
κέντρο της μπαλινέζικης 
ζωγραφικής και θα συνεχίσουμε 
για την Καντιντάσα μέσα από 
ήρεμες εκτάσεις ορυζώνων. 
Στη διαδρομή μας θα 
επισκεφθούμε το Γκερταγκόσα, το 
παλιό Δημαρχείο, το ιερό σπήλαιο 
Γκόα Λάβα και το Τενγκαναν, 
αρχαιότατο χωριό της φυλής των 
“BaliAga”.
Άφιξη στην Καντιντάσα. 

7η μέρα: Καντιντάσα-Βόρειο 
Μπαλί-Λοβίνα-Μαύρη παραλία
Σήμερα θα έρθουμε στον Ναό 
«Μπεσακί», το «Τέμπλο της 
Μητέρας», ένα μνημείο 2.000 

χρόνων και θα συνεχίσουμε 
μέσα από μία τροπική διαδρομή 
για τη Λοβίνα, με επίσκεψη 
στο Κινταμάνι, με το ηφαίστειο 
Μπατουρ και την ομώνυμη λίμνη. 
Θα δούμε το τέμπλο Σανγκσίτ και 
αργότερα θα καταλήξουμε στη 
Λοβίνα, στη Βορειότερη παραλία 
του νησιού, η οποία φημίζεται για 
την μαύρη ηφαιστειακή παραλία 
της. Θα έχουμε μια σύντομη 
περιήγηση στην πρωτεύουσα 
Σινγκαράγια και θα έρθουμε στο 
ξενοδοχείο μας.

8η μέρα: Λοβίνα-Μπετουγκουλ
Ταναλότ-Μπαλί
Σήμερα θα κατηφορίσουμε για 
τις νότιες περιοχές του Μπαλί 
μέσα από ένα ακόμα φανταστικό 
σκηνικό που η φύση έχει 
δημιουργήσει. 
Θα επισκεφθούμε το Μπετουγκούλ 
το οποίο βρίσκεται στις όχθες 
της λίμνης Μπερατάν, το Τέμπλο 
Ουλουμ Ντανού και τον μοναδικό 
ναό της Ινδονησίας, το Ταναλότ, 
που περιβάλλεται από θάλασσα.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο. 

9η μέρα: Μπαλί-Νησί Φλόρες 
Το πρωί θα πετάξουμε για το 
Φλόρες, ένα εξωτικό νησί, 
απομονωμένο από τον κόσμο, 
μια νησιωτική «κιβωτός», με 
καταπληκτικές παραλίες και άσπρη 

άμμο, ένας τροπικός παράδεισος 
στο αρχιπέλαγος των μικρών 
Σούνδων.
Το νησί διατηρεί άθικτη την 
ατμόσφαιρά του με δεσπόζοντα τα 
ζεστά χρώματά του. 
Οι τουρίστες φθάνουν εδώ για 
να επιδοθούν στο κολύμπι, στους 
γύρους του νησιού με ποδήλατο 
και επίσκεψη στο νησί του 
Κομόντο, το οποίο αποτελεί μαζί 
με το Φλόρες και μία συστάδα 
άλλων νησιών, τις Μικρές 
Σούνδες.
Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο -Lodge περιοχή Moni.

10η μέρα: Νησί Φλόρες
Όρος Κελιμούτου
Ηφαιστειακές Λίμνες
Πολύ νωρίς το πρωί, θα 
αναχωρήσουμε για το ηφαίστειο 
Κελιμούτου, για να επισκεφθούμε 
τις τρεις ηφαιστειακές λίμνες, 
οι οποίες έχουν διαφορετικά 
χρώματα και είναι από τα 
κυριότερα αξιοθέατα του νησιού.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας, για το πρωϊνό μας και 
θα συνεχίσουμε για το Mau-
mere, την μεγαλύτερη πόλη του 
νησιού, απολαμβάνοντας την 
γραφικότητα του Φλόρες και των 
παραδοσιακών χωριών του. 
Θα επισκεφθούμε το παραδοσιακό 
χωριό Japu το χωριό Sikke, με τα 
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υπέροχα υφαντά του και το Wiring, 
ένα γραφικόψαροχώρι που θα σας 
αρέσει πολύ.
Άφιξη στο Maumere και 
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.
Ζήσαμε μία ακόμα μέρα που την 
οραματιζόμασταν σαν πολυπόθητη 
εδέμ, όπου η ευτυχία κυλάει σαν 
«καταρράκτης» και έχει πολλούς, 
το Φλόρες.

11η μέρα: Νησί Φλόρες – 
Κομόντο – Δράκοι του Κομόντο
Το Κομόντο, που θα έρθουμε 
σήμερα, είναι γνωστό για τον 

εξωτισμό του και για τον ομώνυμο 
Δράκο του.
Ο Βαράνος – γένος σαρκοφάγου 
σαύρας – που ζει αποκλειστικά στο 
νησί προστατεύεται από το 1928.
Με μικρό ξύλινο πλοιάριο, στη 
συνέχεια θα φθάσουμε στο νησί 
Rinja, όπου μετά από μία μικρή 
πεζοπορία, θα προσεγγίσουμε τους 
Δράκους του Κομόντο.

12η μέρα: Κομόντο - Μπαλί
Με ρυθμούς που κλέβουν όλους 
τους δρόμους της καρδιάς, 
ρίχνοντας πίσω σιωπηλά, 

γρήγορες ματιές και με τεταμένη 
προσοχή θα έρθουμε στο 
αεροδρόμιο. Όμορφες κοπελούδες 
έχουν καρφώσει από ένα όμορφο 
λωτό στα πλούσια μαλλιά τους και 
γελούν στο πούλμαν, σαν να είναι 
γεμάτο από συγγενείς τους
Αποχαιρετάμε το διαφορετικό, 
που έχει τη μαγεία του μη 
κραυγαλέου και την απόλυτη 
εξουσία του μοναδικού και με 
πτήση των τοπικών αερογραμμών, 
επιστρέφουμε στο Μπαλί.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο.

13η μέρα: Μπαλί 
Το πρωϊνό είναι δικό μας. Ζήσαμε 
την απόλυτη μαγεία.
Αργότερα θα έρθουμε στο 
αεροδρόμιο, όπου και η πτήση 
μας με ενδιάμεσο σταθμό για την 
Αθήνα. Ολονύκτια πτήση.

14η μέρα: Αθήνα
Ύπνος στην πτήση, κάποια στιγμή 
ξυπνάς. Στο όνειρο που έβλεπες 
ήσουν ντυμένος με φουστανέλα, 
κρατώντας την Ελληνική σημαία.
Είναι περίπου η αλήθεια, φτάσαμε 
στην πατρίδα.

σιγκαπουρή
μπαλι
1 0  Μ έ Ρ έ Σ

1η μέρα: Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Σιγκαπούρη.
Oλονύκτια πτήση.

2η μέρα: Σιγκαπούρη
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.

3η μέρα: Σιγκαπούρη-
Περιήγηση πόλης
Στην πρωινή μας περιήγηση στην 
πόλη, μεταξύ άλλων, θα δούμετο 
Εμπορικό Κέντρο, το Βοτανικό 
Κήπο με τις ορχιδέες και αργότερα 

θα ανεβούμε στο λόφο Φάμπερ, 
απ’ όπου θα απολαύσουμε μια 
μοναδική θέα του λιμανιού και της 
πόλης.
Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος.
4η μέρα: Σιγκαπούρη-Μπαλί
Πτήση για το νησί του Μπαλί, ένα 

από τα ωραιότερα στον κόσμο. 
Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος. 

5η μέρα: Μπαλί-Εκδρομή
στο Κινταμάνι-Μας
Ουμπούτ-Τσελούκ
Το πρωί θα συνεχίσουμε 
οδικώς για να προσεγγίσουμε 
το εσωτερικό του νησιού, για 
να δούμε, μεταξύ άλλων,μετά 
από μια γοητευτική διαδρομή τα 
πανέμορφα χωριά Ουμπούτ, Μας 
και Τσελούκ, και θα συνεχίσουμε 
για το ηφαίστειο Κινταμάνι, όπου 
θα έχουμε το γεύμα μας και θα 
φωτογραφίσουμε υπέροχα τοπία. 

6η-7η-8η μέρα: Μπαλί
Πρωινό από πολύχρωμα 

ζουμερά φρούτα και λιχουδιές. 
Η καθημερινή ζωή στο νησί 
ξαφνιάζει. Κάθε ανθρώπινη 
εκδήλωση εδώ είναι γιορτή. Στις 
ελεύθερες μέρες σας, απολαύστε 
τις παραλίες του και γνωρίστε όχι 
μόνο τις ομορφιές του, αλλά και 
τις τέχνες του, γιατί οι Μπαλινέζοι 
δίνουν ψυχή στα έργα τους

9η-10η μέρα: Μπαλί
Πτήση επιστροφής
Πρωινό ελεύθερο. Αργότερα 
μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής με ενδιάμεση 
αλλαγή αεροσκάφους. 
Ολονύκτια πτήση. Άφιξη την 10η 
μέρα στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4*, Logde την 9η μέρα.
• Πρωινό κάθε μέρα
• Ημιδιατροφή στο Νησί Φλόρες
• Ένα κύριο γεύμα την 5η μέρα στο 10ήμερο ταξίδι.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Βίζα εισόδου στην Ινδονησία 
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1η μέρα: Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για ένα ταξίδι που θα 
μας οδηγήσει στα «μονοπάτια 
των Θεών». Πηγαίνουμε στην 
Ινδονησία, στο εξωτικό Μπαλί και 
στην απόκοσμη Κελέβη. Δεν είστε 
ενθουσιασμένοι; 
Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Θεϊκό Μπαλί
Τα περισσότερα παραμύθια 
φτιάχνονται από φαντασία και 
λέξεις από αγάπη. Και αυτό το 
ταξίδι είναι από αυτά τα παραμύθια 
που κρατάνε ζωντανή την αγάπη 
μας για την ζωή...
Άφιξη στο θεϊκό Νησί, που θα 
μας φιλοξενήσει για πέντε μέρες, 
ανάμεσα στη μαγεία του χρόνου, 
στην αίγλη του εξωτισμού και την 
φιλοσοφία της ιδιαιτερότητας.
Μεταφορά και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεσή 
σας, για να ζήσετε αμέσως, την 
ομορφιά στην καθημερινή ζωή 
των Μπαλινέζων. 

3η μέρα: Μπαλί-Ουμπούτ-Mass-
Ορυζώνες-Ηφαίστειο Μπατούρ-
Κινταμάνι
Το νησί είναι ένας ολόκληρος 
χώρος που σε μαγεύει, σε 
τονώνει, σε βγάζει έξω από τα 
καθιερωμένα, χωρίς προσπάθεια.
Ναρκωμένοι από την ένταση των 
χρωμάτων και τα αφοπλιστικά 
χαμόγελα των Μπαλινέζων, 
πηγαίνοντας οδικώς μία εκδρομή 
προς το χωριό των καλλιτεχνών, 
το Ουμπούτ, όπου ξεκινάει το 
πραγματικό Μπαλί, κινδυνεύουμε 
να χαρακτηρισθούμε 
«μαρμαρωμένοι».
Η υπαίθρια αγορά αποπνέει το 
άρωμα της Ανατολής, ενώ το 
μουσείο του χωριού, σε μυεί 
στον κόσμο των θεών και των 

ανθρώπων.
Στο επόμενο χωριό, στο Mass, 
ψάχνουμε για να αγοράσουμε 
φιλμς, που μας τελειώσανε.
Σε λίγο, μετά από μία διαδρομή, 
που η φύση δίνει ρεσιτάλ 
ομορφιάς με την πολύχρωμη 
τροπική της βλάστηση, θα 
φτάσουμε στο Κινταμάνι, στους 
πρόποδες του ηφαιστείου 
Μπατούρ, για να ζήσουμε την 
φαντασίωση της τέλειας ημέρας.

4η μέρα: Μπαλί-Δάσος των 
Πιθήκων-Ναός Ταναλότ 
Τα πιο γλυκά χαμόγελά τους, 
θα μας χαρίσουν οι Μπαλινέζοι 
σήμερα, καθώς θα πηγαίνουμε στο 
Δάσος των Πιθήκων και τον Ναό 
Tanahlot, ο οποίος περιβάλλεται 
από θάλασσα και ως τοπίο είναι 
ένας από τους ωραιότερους ναούς 
του Μπαλί. 
Θα τα επισκεφθούμε με την αύρα 
να έρχεται από την θάλασσα και 
την ατμόσφαιρα να μας δημιουργεί 
μία αίσθηση οικιότητας, σαν αυτή 
που αποπνέουν οι ιστορίες των 
πιστών που πέρασαν από εδώ.

5η-6η μέρα: Μπαλί 
Στο κέντρο του Ινδονησιακού 
Αρχιπελάγους, το Μπαλί, 
φιλοξενεί περίπου τρία 
εκατομμύρια μόνιμους κατοίκους 
και περισσότερο από ένα 
εκατομμύριο επισκεπτες.
Στο νησί της «γιορτής», που 
ξεδιπλώνει το παραδεισένιο 
«εγώ» του πάνω σε 5.620 τετ. 
χιλιόμετρα, κατοικούν διαθέσεις, 
πολιτισμοί, αναμνήσεις, ελπίδες, 
μέλλον, μα πάνω από όλα 
κατοικούν άνθρωποι με τέχνη και 
παράδοση.
Εδώ για να χαρούμε τις 
δύο ελεύθερες μέρες μας, 
δεν χρειαζόμαστε κίνητρα, 

αφού υπάρχουν χιλιάδες 
διαφορετικά σενάρια για να 
πρωταγωνιστήσουμε.
Σηκωθείτε πρωί για να δείτε τον 
ήλιο που ανεβαίνει σιγά-σιγά, 
κόκκινος στα νερά της Ανατολής.
Πηγαίνετε στο ακατοίκητο νησάκι 
Pulau Menjangan, το καλύτερο 
μέρος για καταδύσεις στο νησί, 
αφού περάσετε από εκπληκτικές 
περιοχές με ορυζώνες, λίμνες και 
καλλιέργειες γαρύφαλλων.
Επισκεφθείτε το τέμπλο της 
Μητέρας (Puri Besa-Kih), ένα 
μνημείο 2.000 χρόνων, που το 
επισκέπτονται χιλιάδες ντόπιοι 
προσκυνητές, αλλά και όλοι οι 
τουρίστες.
Πηγαίνετε στο Ντενπασάρ, μία 
ουδέτερη πόλη, παγιδευμένη στο 
θόρυβο και στην σκόνη και στην 
Κούτα, που είναι πνιγμένη στον 
τουρισμό.
Αλλά και το γαστριμαργικό προφίλ 
του Μπαλί είναι ατελείωτο. 
Δοκιμάστε πάπια με γλυκιά σως, 
αυστραλιανή κουζίνα με τους 
καλύτερους αστακούς, και αμιγώς 
ινδονησιακό φαγητό σε τοπικά 
εστιατόρια.

7η μέρα: Μπαλί
Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή 
σας.
Αργότερα αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο όπου η πτήση 
επιστροφής με ενδιάμεση αλλαγή 
αεροσκάφους για την Αθήνα.
Ολονύκτια πτήση.

8η μέρα: Αθήνα
Πολλοί ταξιδιώτες θεωρούν 
ότι τα ταξίδια είναι ίδια. Αυτό 
θα μπορούσε να ισχύει, εάν δεν 
υπήρχε το HERONIA.
Άφιξη στην Αθήνα.
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μπαλι-Χωρια 
τωΝ ορυζωΝωΝ 
σουλαβεζή-τελετεσ 
τοραγιασ 
1 2  Μ έ Ρ έ Σ

Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η μέρα 
μέχρι και την 6η μέρα και 
συνεχίζει ως εξής :

7η μέρα: Μπαλί-Oυζούνγκ 
Πατάνγκ-Tοράζα-Σουλαβέζη
Mεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για τη Σουλαβέζη, πρώην 
Κελέβη, όπου ζούν τρείς εθνικές 
ομάδες μαλαισιανής προέλευσης, οι 
Mπουγκινέζοι, οι Mακασσαρέζοι και 
οι Γκορονταλέζοι. 
‘Aφιξη στο Oυζούνγκ Πατάνγκ 
(Mακάσσαρ) και αναχώρηση οδικώς 
για το Pαντεπάο της κεντροδυτικής 
Σουλαβέζης, τη Tάνα Tοράγια που 
κατοικείται απο τους ιθαγενείς 
Tοράγια, «τους ουράνιους βασιλείς 
της γης Tάνα»,ένα συλλογικό 
όνομα που προσδιορίζει περίπου 
60 αρχαία ινδονησιακά έθνη με 
συνολικό πληθυσμό περίπου 
3 εκατομμύρια άτομα που ζουν στις 
ορεινές περιοχές της Κελέβης
Στάσεις καθ’οδόν για να 
φωτογραφίσουμε συναρπαστικά 
τοπία που αιχμαλωτίζουν τα μάτια 
και το μυαλό. 
‘Aφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο. 

Νήσια τωΝ ΨυΧωΝ
μπαλι-Χωρια τωΝ ορυζωΝωΝ-
(σουλαβεζή-τελετεσ τοραγιασ) 8 - 1 2  Μ έ Ρ έ Σ

Ουμπούτ-Ηφαίστειο Μπατούρ-Κινταμάνι-Δάσος των Πιθήκων-Ναός Ταναλότ
(Oυζούνγκ Πατάνγκ-Ραντεπάο-Τάνα Τοράγιας)
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4*
• Πρωινό κάθε μέρα στο Μπαλί
• Ένα κύριο γεύμα την 3η μέρα
• Πλήρης διατροφή στη Σουλαβέζη

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Βίζα εισόδου στο Μπαλί 

Χρόνος στην διάθεσή σας.
Από αύριο θα κινούμεθα στην 
«διαδρομή» της ψυχής, των 
Τοράγια. Μέχρι να φτάσει στην 
Πούγια που είναι η «χώρα» των 
ψυχών, ο μύθος λέει ότι χρειάζεται 
ένα δυνατό βουβάλι, για να 
«οδηγήσει» με ασφάλεια την ψυχή 
του νεκρού στον άλλο κόσμο, 
αφού περνά από εκατοντάδες 
βουνά και χιλιάδες πεδιάδες.

8η μέρα: Tάνα Tοράγια-
Ενταφιασμοί σε βράχο
Oι ιθαγενείς Tοράγια φημίζονται 
για τις επιδόσεις τους στην 
ξυλογλυπτική, στην αρχιτεκτονική 
και για τις τελετουργικές ταφές 
των νεκρών τους. 
Σήμερα θα έχουμε μια ολοήμερη 
εκδρομή στα εκπληκτικά χωριά 
των Tοράγια, με τις γραφικές 
γέφυρες, τα ξύλινα σπίτια 
Tόνγκοναν με την βοϊδοκεφαλή 
στην οροφή τους, τους 
καταπράσινους ορυζώνες, τις 
παραδόσεις και τα παράξενα έθιμά 
τους. 
Θα δούμε τα μέρη ταφής των 
νεκρών των Tοράγια τις λιανγκ 
(τάφοι στον βράχο) που τους 
τοποθετούν μέσα σε κάθετους 
βράχους και στο άνοιγμα των 
τάφων φτιάχνουν τα Tάου Tάου, 
ξύλινα ομοιώματα ολόκληρων 
οικογενειών, βαμένα και ντυμένα 
έτσι ώστε να μοιάζουν με τους 
νεκρούς.
Τα παιδιά και ιδίως τα μικρά που 
φεύγουν από την ζωή, έχουν 
ιδιαίτερο μέρος ταφής. 
Τα «πασσιλιράν» φυσικά 
κοιλώματα σε ψηλά ζωντανά 
δένδρα, τα οποία δέχονται το 

ξύλινο φέρετρο.
Αφού επισκεφθούμε και το 
Ραντεπάο, θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο μας.

9η μέρα: Tάνα Tοράγια
Κάθε περιπλάνηση στην περιοχή 
επιφυλάσσει εκπλήξεις και 
«χαρτογραφεί» την εμπειρία μίας 
απόλαυσης.
Τοράγια σημαίνει, οι άνθρωποι 
των βουνών και ζουν κυρίως 
από την γεωργία, καλλιεργώντας 
ρύζι, λαχανικά, φρούτα, καφέ και 
γαρύφαλλα.
Οι περισσότερες οικογένειες 
έχουν δικά τους ζώα, όπως 
κότες, γουρούνια και βουβάλια, 
όπου τα βουβάλια με βούλες, τα 
«τεντόγκ μπόνγκα», θεωρούνται 
τα πιο πολύτιμα ζώα, καθώς 
κάθε ένα από αυτά συγκρίνεται 
με δέκα συνηθισμένα. Αυτά είναι 
τα βουβάλια που οδηγούν τις 
ψυχές!...
Στα ξύλινα σπίτια με τα σιδερένια 
καρφιά και τους μεντεσέδες να 
αποτελούν ταμπού, τα δοκάρια που 
σχηματίζονται σε άσπρο, κόκκινο, 
κίτρινο και μαύρο χρώμα, είναι 
συμβολικά.
Το άσπρο για την ανθρώπινη ζωή, 
το χρώμα της σάρκας και των 
οστών, το κόκκινο για το αίμα, το 
κίτρινο για την ευλογία και την 
δόξα του Θεού, και το μαύρο για 
τον θάνατο και το σκοτάδι.
Ο αρχηγός σας, που δεν 
«κατεβάζει» διακόπτες, ούτε 
στιγμή, θα ακολουθήσει πιστά 
το «σενάριο» της σημερινής μας 
ημέρας, για να επισκεφθούμε 
πολλά αξιοθέατα δυνατά και 
απρόβλεπτα.

Στο Marante, Nanggala και 
Shaiya, θα περιηγηθούμε, μεταξύ 
άλλων, για να διαπιστώσουμε την 
κουλτούρα και να εξακριβώσουμε 
τις παραδόσεις, τις τόσο 
μυστηριώδεις, όσο και οι ψυχές 
των νεκρών, που περιπλανώνται 
στα χωριά...

10η μέρα:Tάνα Tοράγια-
Oυζούνγκ Πατάνγκ-Μπαλί
Aναχώρηση για το Oυζούνγκ 
Πατάνγκ (Mακάσσαρ), την 
πρωτεύουσα του νησιού με 
ενδιάμεσες στάσεις για αγορές 
μπαχαρικών και σουβενίρ.
Άφιξη στο Μακασσάρ, στο 
αεροδρόμιο Xασανουντίν και πτήση 
για το Mπαλί
‘Aφιξη στο νησί του παραδείσου, 
αυτή την ιδιόμορφη παρένθεση 
στην ιστορία και στην κουλτούρα 
της Iνδονησίας. Mεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

11η μέρα: Μπαλί 
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα 
της πτήσης της επιστροφής.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο. 
Ολονύκτια πτήση με ενδιάμεσο 
σταθμό.

12η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.





κεΝτρική 
ασια



1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Πτήση για ένα σπουδαίο και 
μοναδικό ταξίδι που θα σας δώσει 
την δυνατότητα να «φυλακίσετε» 
τις ομορφιές της Ινδίας στην 
καρδιά σας για πάντα.

2η μέρα: Δελχί-Πριγκηπάτο του 
Samode-Τζαϊπούρ (270 χλμ.)
Άφιξη νωρίς τα ξημερώματα 
στο αεροδρόμιο του Δελχί και 
αναχώρηση οδικώς για το μικρό 
Πριγκιπάτο του Samode, που 
χρονολογείται από τον 16ο αιώνα.
Θα επισκεφθούμε το ενδιαφέρον 
Παλάτι-Φρούριο και θα 
συνεχίσουμε για την Τζαϊπούρ, 
γνωστή ως η «Ροζ Πόλη». Μία 
μοναδική σε ομορφιά περιοχή του 
πλανήτη μας, στην οποία σώζονται 
η παραμυθένια αίγλη, το μυστήριο 
και το χρώμα μιας άλλης εποχής.
Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος για να πάτε στα 
βουερά παζάρια της πόλης.

3η μέρα: Τζαϊπούρ-Αμπέρ-
Περιήγηση Πόλης
Το πρωί, μεταφερόμενοι σε πλάτη 
ελέφαντα, θα επισκεφθούμε το 
ερειπωμένο Παλάτι της Αμπέρ, 
έδρα των ηγεμόνων της φυλής 
Μίνα, με τους καθρέπτες, τις 
μαρμάρινες αίθουσες, τις πύλες 
και την εξαιρετική θέα προς την 
περιοχή.
Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε 
στη Τζαϊπουρ, την πόλη που 
ξεπερνά τα 2.000.000 κατοίκους, 
μοναδική τέτοιου πληθυσμιακού 

μεγέθους στο Ρατζαστάν για να 
σας περιηγήσουμε στα αξιοθέατά 
της. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, το 
αστεροσκοπείο Jantar Mantar, το 
όμορφο City Palace, το Ανάκτορο 
των ανέμων ή Χαβά Μαχάλ, που 
επέτρεπε στις κυρίες της αυλής να 
παρακολουθούν την κίνηση στον 
δρόμο χωρίς να φαίνονται και το 
Κυβερνείο. 
Χρόνος στη διάθεσή σας.

4η μέρα: Τζαϊπούρ-Πουσκάρ-
«Λουλούδι του Λωτού»
Το σενάριο της σημερινής μας 
μέρας περιλαμβάνει μία μοναδική 
εκδρομή στο Πουσκάρ, το όνομα 
του οποίου σημαίνει «λουλούδι 
του Λωτού» και συγκαταλέγεται 
στις Ιερές Πόλεις της Ινδίας.
Άφιξη στο Πουσκάρ, διάσημο και 
για το μεγάλο Παζάρι Καμηλών. 
Πεντακόσιοι Ναοί γύρω από την 
λίμνη του Πουσκάρ και ζητιάνοι, 
Ιερείς, Sadhu-που προσφέρουν 
την Puja, μια λειτουργία κάθαρσης 
στα 52 μαρμάρινα σκαλοπάτια που 
ξεκινούν από την Ιερή λίμνη, θα 
γίνουν «βορά» στις φωτογραφικές 
μηχανές μας.
Αξιοθαύμαστη είναι και η θέα που 
θα έχουμε από τον λόφο πάνω 
στον οποίο βρίσκεται ένα Ναός 
Savitri, αφιερωμένος στη σύζυγο 
του Βράχμα.
Έχετε χρόνο για να περπατήσετε 
στα σοκάκια και να κάνετε 
αγορές, αλλά μην ξεχνάτε ότι δεν 
αγοράζουμε στα «σαλόνια».
Επιστροφή το απόγευμα στη 
Τζαϊπούρ.

5η μέρα: Τζαϊπούρ-Φατεχπούρ 
Σικρί-Άγκρα (248 χλμ.)
Πλούσιο το πρόγευμά μας και 
συνεχίζουμε για την «νικήτρια 
πόλη», το Fatehpur Sikri, το 
αυτοκρατορικό ανάκτορο που 
χτίσθηκε από τον Akbar, στο 
σημείο που ο Shaik, Salim Chishti, 
προφήτευσε την γέννηση του 
γιού του. Θα το επισκεφθούμε 
και συνεχίζουμε για την Άγκρα, 
πρωτεύουσα κατά διαστήματα του 
Βασιλείου των Moghul.
Το απόγευμα θα δούμε το 
Μαυσωλείο Ταζ Μαχάλ, που 
θεωρείται από τα ωραιότερα 
μνημεία του κόσμου, το Κόκκινο 
Φρούριο (Lal Quila) και τους 
Τάφους του Chini-Ka Rauza και 
Itmad-ud-Daulah.

6η μέρα: Άγκρα-Mathura-Δελχί 
(253 χλμ.)
Το πρωί αναχωρούμε για την 
Ματούρα, την πόλη που γεννήθηκε 
και έζησε τα παιδικά του χρόνια ο 
θεός Κρίσνα. Ο ποταμός Yamu-
na, που διασχίζει την περιοχή 
ανατολικά από το κέντρο της 
πόλης, δημιουργεί προβλήτες 
με αμφιθεατρικά σκαλιά και 
πλακόστρωτους δρόμους κατά 
μήκος της όχθης του.
Θα δούμε εξαιρετικά δείγματα της 
πρώιμης καλλιτεχνικής σχολής 
από τον 2ο αιώνα μ.Χ. και με 
τους «πυρήνες» της ταξιδιωτικής 
επιτυχίας θα συνεχίσουμε για το 
Δελχί, που είναι περίπου τόσο 
αρχαίο, όσο και η Ρώμη και 
υπήρξε πρωτεύουσα πολλών 

Βασιλείων.
Εδώ θα έχουμε μία μοναδική 
περιήγηση, που μόνο εμείς σας 
προσφέρουμε, στα θρησκευτικά 
μνημεία της πόλης, μεταξύ των 
οποίων, τα Τέμπλα Lotus, το 
Lakshmi Narayan και το Sikh 
Bangla Sahib.

7η μέρα: Νέο και Παλιό Δελχί-
Ολοήμερη Περιήγηση Πόλης
Η δράση της σημερινής μας 
περιήγησης εξελίσσεται με την 
παρουσίαση των αξιοθέατων του 
Νέου και του Παλιού Δελχί. Μετά 
το χορταστικό πρόγευμά μας, 
μπαίνουμε στο Νέο Δελχί, με τις 
καλοσχεδιασμένες λεωφόρους, 
όπου ξεχωρίζουν το Κοινοβούλιο, 
το Προεδρικό Ανάκτορο, 
η Μνημειακή Πύλη και ο 
φαλλόσχημος Μιναρές Κουτούμπ. 
Αργότερα θα καταλήξουμε στο 
Παλιό Δελχί με τους συνοστισμούς 
στο δρόμο και τα ιστορικά του 
μνημεία, όπως το Κενοτάφιο 
του Γκάντι, το Κόκκινο Φρούριο, 
το Τέμενος Μασγίντ και το 
Μαυσωλείο του Χουμαγιούν, τα 
οποία θα επισκεφθούμε.

8η μέρα: Δελχί-Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο 
σταθμό. Άφιξη στην Αθήνα 
αυθημερόν.

36 37

ιΝδικο τριγωΝο (καζουραΧο-βαραΝασι)
πουσκαρ-πριγκήπατο του sAmODE και ματουρα

8  -  1 1  Μ έ Ρ έ Σ

Πριγκηπάτο του Samode-Τζαϊπούρ-Αμπέρ-Πουσκάρ-Φατεχπούρ Σικρί-Αμπανιέρι-
Άγκρα-Δελχί (Τζανσί-Όρτσα-Καζουράχο-Βαρανάσι)
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ιΝδικο τριγωΝο 
πουσκαρ
καζουραΧο 
βαραΝασι
1 1  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 5η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής :

6η μέρα: Άγκρα-Τζανσί-Όρτσα-
Καζουράχο (190 χλμ.)
Με το Shatabdi Express 
αναχωρούμε για το Τζανσί. 
Άφιξη και συνεχίζουμε οδικώς 
για την Μεσαιωνική Όρτσα, 
αληθινό στολίδι αρχιτεκτονικής. 
Επισκεπτόμαστε το ομώνυμο 
Φρούριο και αργότερα 
καταλήγουμε στο Καζουράχο, 
διάσημο για τα ερωτικά του 
λιθόγλυπτα, τέλεια έκφραση της 
μεσαιωνικής Τέχνης της Ινδίας.

7η μέρα: Καζουράχο-Περιήγηση 
Πόλης-Βαρανάσι-Γάγγης-
Εορτές Άαρτι
Το πρωί θα περιηγηθούμε στους 
Ναούς του Καζουράχο, που οι 
περισσότεροι είναι αφιερωμένοι 
στον Βισνού και στον Σίβα, για 
να θαυμάσουμε τα ερωτικά τους 
λιθόγλυπτα, αληθινή αποθέωση 
της αντίληψης για την ιερότητα 
του σεξ. Αργότερα «πετάμε» για 
το Βαρανάσι, που βρίσκεται στην 

δυτική όχθη του Γάγγη.
Άφιξη και αργότερα με Rick-
shaw θα έχουμε μία βόλτα στην 
πόλη. Αφού παρακολουθήσουμε 
τις τελετές Aarti στα γκατς του 
ποταμού, θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο.

8η μέρα: Βαρανάσι-Βαρκάδα στο 
Γάγγη-Σαρνάθ-Ιερό Μέγα Δένδρο 
του Βούδα
Το πρωί ξεκινάμε με βαρκάδα στο 
Γάγγη, το «Ποτάμι της Ζωής», που 
από τους Ινδούς λατρεύεται σαν 
θεός.
Εδώ καίνε τους νεκρούς και 
σκορπάνε την στάχτη στα νερά 
του. Περπατάμε στην Ιερή πόλη και 
γυρίζουμε για το πρωινό μας στο 
ξενοδοχείο.
Αργότερα θα επισκεφθούμε το 
Σαρνάθ, όπου εδώ και χιλιάδες 
χρόνια κάτω από ένα δένδρο 
πρωτοδίδαξε ο Βούδας.
Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο μας 
θα χειροκροτήσουμε θερμά την 
μέρα που πέρασε.

9η μέρα: Βαρανάσι-Δελχί-
Περιήγηση στα Ιερά Μνημεία
Το ετερόκλητο πανηγύρι 
θρησκευτικής και εμπορικής 
έξαρσης, τελείωσε. 
Με σύντομη πτήση θα έρθουμε στο 
Δελχί, πρωτεύουσα της χώρας.
Ορεξάτος ο αρχηγός σας, θα 
σας «χορτάσει» στη συνέχεια, 

με μία μοναδική περιήγηση, στα 
θρησκευτικά μνημεία της πόλης, 
μεταξύ των οποίων, τα Τέμπλα 
Lotus, το Lakshmi Narayan και το 
Sikh Bangla Sahib.

10η μέρα: Νέο και Παλιό Δελχί-
Ολοήμερη Περιήγηση Πόλης
Η δράση της σημερινής μας 
περιήγησης εξελίσσεται με την 
παρουσίαση των αξιοθέατων 
του Νέου και του Παλιού Δελχί. 
Μετά το χορταστικό πρόγευμά 
μας, μπαίνουμε στο Νέο Δελχί, 
με τις καλοσχεδιασμένες 
λεωφόρους, όπου ξεχωρίζουν 

το Κοινοβούλιο, το Προεδρικό 
Ανάκτορο, η Μνημειακή Πύλη και ο 
φαλλόσχημος Μιναρές Κουτούμπ. 
Αργότερα θα καταλήξουμε στο 
Παλιό Δελχί με τους συνοστισμούς 
στο δρόμο και τα ιστορικά του 
μνημεία, όπως το Κενοτάφιο 
του Γκάντι, το Κόκκινο Φρούριο, 
το Τέμενος Μασγίντ και το 
Μαυσωλείο του Χουμαγιούν, τα 
οποία θα επισκεφθούμε.

11η μέρα: Δελχί-Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο 
σταθμό. Άφιξη στην Αθήνα 
αυθημερόν.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 5*
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•Βίζα εισόδου στην Ινδία 



διαμαΝτια
τήσ κεραλα 
Νοτια ιΝδια 1 0  μ ε ρ ε σ

 Tσενάι- Mαχαμπαλιπουράμ- Ποντίτσερι-Tαντζόρ-Tριτσί
Mαντουράι -Περιγιάρ -Κρουαζιέρα στην Κεράλα

1η μέρα: Πτήση
Πετάμε με ενδιάμεση 
αλλαγή αεροσκάφους για τις 
ακαταμάχητες ομορφιές της 
Νότιας Ινδίας. Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Tσενάι-(Μαντράς) 
Μαχαμπαλιπουράμ
Άφιξη στο Τσενάϊ. Ιστορικά και 
θρησκευτικά μνημεία, λαμπροί 
ναοί, μεγαλοπρεπή gοpuram,
σ΄ένα παζλ απρόσμενης 
φαντασίας, που στολίζει την πόλη, 
θα το ζήσουμε στην περιήγηση που 
αμέσως ακολουθεί.
Συνεχίζουμε με προορισμό το 
Μαχαμπαλιπουράμ, για να δούμε 
τους μοναδικούς λαξευτούς, 
παράκτιους ναούς, που έχτισε η 
δυναστεία Παλλάβα. Κάθε ναός 
είναι ένας συμπαγής βράχος 
των οποίων μοναχά οι προτομές 
έχουν διαμορφωθεί απέξω για να 
φαίνονται ως ναοί. 

3η μέρα: Μαχαμπαλιπουράμ
Ποντίτσερυ-Ταντζόρ 
(317χλμ 6  ώρες)
Το πρωί συνεχίζουμε για το 
Ταντζόρ. 
Στη διάρκεια της διαδρομής μας 
θα επισκεφθούμε το Ποντίτσερυ 
ή «VILLE BLANCHEN” ανάμνηση 
από την γαλλική αποικιοκρατία 
στην Ινδία που τερμάτισε το 1965. 
Αργότερα άφιξη στην Ταντζόρ και 
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

4η μέρα: Tαντζόρ -Tριτσί-
Mαντουράι (163χλμ 3,5 ώρες)
Το πρωί θα περιηγηθούμε σε έναν 
από τους παλαιότερους ναούς της 
περιοχής, τον Mπριχαντεσβάρα. 
Θα φωτογραφίσουμε το γιγάντιο 
βούβαλο Nάντι του Σίβα και θα 
συνεχίσουμε για το Mαντουράι, 
την ιερή πόλη των Iνδουϊστών. 
Στη διάρκεια της διαδρομής, 
θα επισκεφθούμε το Tριτσί, 
πολιτιστικό κέντρο της Ινδίας 
όπου θα περιηγηθούμε στο μεγάλο 
συγκρότημα ναών του γειτονικού 
Σριραναγκάμ που βρίσκεται στο 
νησί του ποταμού Kάβερν. 
Αργότερα θα συνεχίσουμε για το 
Μαντουράι.

5η μέρα: Mαντουράι 
Περιήγηση Πόλης -
Ναός Μενασκί 
Το πρωί θα περιηγηθούμε το 
Μαντουράϊ, μια πολυπρόσωπη 
πανάρχαια πόλη, 
Αργότερα θα έρθουμε στο ναό 
Μενασκί, για να θαυμάσουμε ένα 
αριστούργημα της δραβιδικής 
αρχιτεκτονικής του 17ου αιώνα, 
που είναι αφιερωμένος στην 
ομώνυμη θεά Μενασκί και στο 
Σίβα, την αρσενική δύναμη στην 
Iνδουϊστική θρησκεία. 

6η μέρα: Mαντουράι -
Εθνικό Πάρκο Περιγιάρ
(142 χλμ 3 ώρες)
Το πρωί φεύγουμε για το Περιγιάρ, 
μια μικρή πόλη της Κεράλα, 
γνωστή για τα άγρια ζώα που 
υπάρχουν στην περιοχή και τα 
πανέμορφα τοπία της. 
Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο. 
Στη συνέχεια θα έχουμε μία 
κρουαζιέρα στην λίμνη με 
προορισμό το Εθνικό Πάρκο 
Περιγιάρ, όπου πηγαινοέρχονται 
ελέφαντες, μαύρα ελάφια, πίθηκοι 
μακάκοι, ακόμα και τίγρεις, που 
κατοικούν στα δάση του. 

7η μέρα: Περιγιάρ-Κουμαρακόμ-
κρουαζιέρα στα Υδατορρεύματα 
της Κεράλα
Στο αστραφτερό Κουμαρακόμ, 
θα πάμε σήμερα όπου 
πρωταγωνιστικό ρόλο έχει 
η παρθένα φύση. Απέραντες 
εκτάσεις από πράσινο, ένα 
συγκλονιστικό δίκτυο από λίμνες, 
που συνδέονται μεταξύ τους 
με υδατορρεύματα και κανάλια 
που είναι παγκόσμια γνωστά, 
αποκαλύπτουν τις σπάνιες 
ομορφιές τους.
Άφιξη στην προβλήτα, επιβίβαση 
σε Houseboat, και αμέσως 
«γλιστράμε» για άλλες....πολιτείες. 
Αυτές της Κεράλα. 
Είναι ίσως ο πιο μεθυστικός γύρος 

που έχετε κάνει με πλοιάριο στη 
ζωή σας.
Διανυκτέρευση εν πλω.

8η μέρα: Αλεπέϊ -Κότσι
Άφιξη το πρωί στο Αλεπέϊ και 
αναχώρηση για το Κότσι και την 
παρακείμενη πόλη Ernaculam. 
Κανένα άλλο μέρος της 
δυτικής ακτής της Ινδίας, δεν 
έχει περισσότερα νησιά και 
χερσόνησους για να σας χαρίσει 
απλόχερα. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο.

9η μέρα: Κότσι -περιήγηση πόλης
Θα περιηγηθούμε στο ονομαστό 
Dutch Palace (16ος αιώνας), θα 
έρθουμε στη συναγωγή Parde-
si, που ιδρύθηκε το 1568 και θα 
συνεχίσουμε με τον ναό του Αγίου 
Φραγκίσκου. Η χορταστική μας 
μέρα, θα έχει σαν «επιδόρπιο», 
το πολυάσχολο Ιστορικό κέντρο 
και τους γύρω δρόμους του.
Το βράδυ θα το «γλεντήσουμε» 
μ’ ένα παραδοσιακό σόου από 
χορούς Καθακάλι (Kathakali), ένα 
είδος χοροθεάτρου της Κεράλα, 
που αναπαριστά τα μεγάλα Ινδικά 
έπη.

10η μέρα: Αθήνα
Νωρίς το πρωί μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση με 
ενδιάμεσο σταθμό για την Αθήνα. 
Άφιξη αυθημερόν. 
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία Α’κατηγορίας ή πολυτελείας
• House Boat την 7η μέρα
• Hμιδιατροφή κάθε μέρα
• Κρουαζιέρα στα υδροφράγματα της Κεράλα
• Παράσταση χοροθεάτρου «Kathakali» στο Κοτσίν

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Βίζα εισόδου 
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία A’ κατηγορίας ή Πολυτελείας
• Hμιδιατροφή κάθε μέρα

Δεν Περιλαμβάνονται
• Βίζα εισόδου

μεγαλή  
Νοτια ιΝδια
1 5  μ ε ρ ε σ

Tσενάι-Tανζόρ-Mαντουράι-Kουμαρακόμ-Kοτσίν-
Kοτζικόντε-Mυσόρη-Xασάν-Mπαγκαλόρ

39

1η μέρα: Πτήση
H Ινδία παρά τον πρόσφατο 
εκσυγχρονισμό της, παραμένει μια 
χώρα βαθιά διαποτισμένη από τη 
θρησκεία. Πετάμε με ενδιάμεση 
αλλαγή για το Tσενάι, πρώην 
Mαδράς. Oλονύκτια πτήση.

2η μέρα: Tσενάι 
‘Aφιξη στη ρομαντική πρωτεύουσα 
της επαρχίας Tαμίλ Nαντού, τη 
μεγαλύτερη πόλη της Nότιας 
Iνδίας. 
Mεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Aργότερα συνεχίζουμε με μια 
πλούσια περιήγηση στην πόλη, για 
να σας γνωρίσουμε μεταξύ άλλων 
το Kάστρο του Aγίου Γεωργίου, 
την εκκλησία του Aγίου Θωμά και 
το Kυβερνητικό μουσείο στο οποίο 
φυλάσσεται μια ενδιαφέρουσα 
συλλογή γλυπτικής Aμαραβάτι 
και τα ορειχάλκινα εκθέματα της 
δυναστείας των Tσόλα. 

3η μέρα: Tσενάι-Tαντζόρ
Tο πρωί αφήνουμε το Tσενάι και 
συνεχίζουμε οδικώς με προορισμό 
την Tαντζόρ. Στη διάρκεια της 
διαδρομής θα επισκεφθούμε 
το Mαχαμπαλιπουράμ, όπου 
βρίσκονται οι λαξευτοί και 
παράκτιοι ναοί που έχτισε η 
δυναστεία Παλλάβα. Περνώντας 
από το Ποντισερί, θα καταλήξουμε 
στην Tαντζόρ. 

4η μέρα: Tαντζόρ-Tριτσί-
Mαντουράι 
Το πρωί θα επισκεφθούμε τον Ναό 
Μπριχαντεσβάρα. 
Το ιερό του αποτελείται από έναν 
πύργο σε σχήμα πυραμίδας, η 
οποία έχει 13 επίπεδα και η κορυφή 
του στηρίζει έναν μονόλιθο, ύψους 

66 μέτρων. Θα φωτογραφίσουμε 
το γιγάντιο βούβαλο Nάντι του 
Σίβα και θα συνεχίσουμε για το 
Mαντουράι, την ιερή πόλη των 
Iνδουϊστών. Στη διάρκεια της 
διαδρομής, θα επισκεφθούμε το 
Tιροντσιραπάλι, γνωστό και σαν 
Tριτσί, όπου θα περιηγηθούμε 
το μεγάλο συγκρότημα ναών 
του γειτονικού Σριραναγκάτ που 
βρίσκεται στο νησί του ποταμού 
Kάβερν. Eπτά σειρές τοιχών με 
πολλά γκοπουράμ, περιβάλλουν 
το συγκρότημα στο οποίο έχουν 
ενσωματωθεί σπίτια και μαγαζιά, 
δημιουργώντας μια απίστευτη 
πόλη. 

5η μέρα: Mαντουράι 
O ναός Mενακσί, που θα 
επισκεφθούμε το πρωί, είναι 
αφιερωμένος στην ομώνυμη 
θεά και στο Σίβα, την αρσενική 
δύναμη στην Iνδουϊστική θρησκεία. 
Πρόκειται για ένα μεγάλο 
συγκρότημα από περιτοιχισμένα 
κτίσματα, με απλούς διαδρόμους, 
εσωτερικές αυλές, κιονοστοιχίες 
και γκοπουράμ, τα οποία 
στολίζονται με φανταχτερά γλυπτά. 

6η μέρα: Mαντουράι-
Kουμαρακόμ 
Tο πρωί περνώντας τις πεδιάδες 
της Nότιας Iνδίας θα καταλήξουμε 
στην περιοχή του Kουμαρακόμ, 
όπου απλώνεται ένας λαβύρινθος 
από κανάλια, λιμνοθάλασσες και 
υδάτινες αρτηρίες. 

7η μέρα: Kουμαρακόμ-Kοτσίν 
Tο πρωί, διασχίζοντας τις 
παραλιακές περιοχές της επαρχίας 
Kεράλα, κατευθυνόμαστε στο 
Kοτσίν.

H πόλη ιδρύθηκε από τους 
Πορτογάλους τον 16ο αιώνα και το 
οχυρό της το οποίο είναι το πρώτο 
φρούριο της Iνδίας, σώζεται σε 
καλή κατάσταση. 
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

8η μέρα: Kοτσίν-
Περιήγηση πόλης 
Tο πρωί θα περιηγηθούμε στο 
σύγχρονο τμήμα της πόλης και στη 
συνέχεια θα έρθουμε στην περιοχή 
του Kάστρου, όπου το 1524 πέθανε 
ο Bάσκο ντε Γκάμα. 
Eδώ θα επισκεφθούμε το 
Oλλανδικό παλάτι του πρώην 
«Pάτζα», την αρχαιότερη 
συναγωγή-εκτός Iσραήλ-και το 
κάστρο Kοτσίν με την εκκλησία του 
Aγίου Iωσήφ. 

9η μέρα: Kοτσίν-Kοτζικόντε
Διατρέχουμε τις παράκτιες 
περιοχές της Kεράλα για να 
καταλήξουμε στο Kοτζικόντε, 
όπου θα ξεναγηθούμε σε ναούς και 
σε τεμένη με τη χαρακτηριστική 
ξυλόγλυπτη αρχιτεκτονική της 
Kεράλα. 

10η μέρα: Kοτζικόντε-Mυσόρη 
(Mαϊσόρ)
Tο πρωί αναχωρούμε για την 
Mυσόρη.
Άφιξη και έχετε χρόνο ελεύθερο 
να γνωρίσετε τις πολύβουες 
λεωφόρους της, τα πάρκα και τα 
γραφικά της παζάρια. 

11η μέρα: Mυσόρη-Περιήγηση 
πόλης
Tο πρωί θα δούμε το παλάτι του 
Mαχαραγιά και κατόπιν θα έρθουμε 
στο λόφο Tσαμούντι, όπου ο ναός 

της Nτούργκα και το άγαλμα του 
Tαύρου Nάντι, το θεϊκό όχημα του 
Σίβα φτιαγμένο από γρανίτη. 
Tο απόγευμα στο Σομνατπούρ 
θα επισκεφθούμε το ναό 
Kεσάβα, αφιερωμένο στο 
Bισνού, κατασκευασμένο απο 
Iνδικό μπαρόκ, με ανάγλυφες 
απεικονίσεις της εποχής των 
Xουσάλα. 

12η μέρα: Mυσόρη-Xασάν
Σήμερα θα περιηγηθούμε τους 
φανταστικούς ομώνυμους ναούς 
στο Mπελούρ και στο Xαλεμπίντ, 
έργα της δυναστείας επίσης των 
Xουσάλα, οι οποίοι στολίζονται 
περιμετρικά από δεκάδες μορφές 
θεϊκών νυμφών και ηρώων του 
Iνδικού έπους. 
Aργότερα συνεχίζουμε για το 
γειτονικό Xασάν ή το Tσιγκακαλόρ. 

13η μέρα: Xασάν-Mπανγκαλόρ
Tο Mπανγκαλόρ είναι από τις 
μεγαλύτερες σε πληθυσμό 
πολιτείες της Iνδίας. 
Θα έρθουμε το απόγευμα και θα 
έχετε χρόνο ελεύθερο για να το 
περπατήσετε.

14η-15η μέρα: 
Πτήση επιστροφής
Mεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση με ενδιάμεση αλλαγή 
αεροσκάφους. Oλονύκτια πτήση. 
Άφιξη την 15η μέρα στην Aθήνα. 



1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για να ζήσουμε για δέκα 
ολόκληρες μέρες το πρωτόγονο 
και το ανόθευτο, σε χώρους που 
«απορροφούν» την ελαφρότητα 
της ψυχής. Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Δελχί-Σριναγκάρ 
Άφιξη στο Δελχί και ανταπόκριση 
για την ονειρική Σριναγκάρ, 
πρωτεύουσα της χώρας του 
Κασμίρ.
Άφιξη και μεταφορά με 
παραδοσιακές «σικάρα» σε πλωτό 
ξενοδοχείο της λίμνης Νταλ. 
Αργότερα αφού ξεκουρασθούμε, 
συνεχίζουμε με μία βόλτα στη 
μαγεία της λίμνης, με την τοπική 
«γόνδολα», που θα δώσει γοητεία 
στο ταξίδι μας. 

3η μέρα: Σριναγκάρ-Περιήγηση 
Πόλης
Το πρωί, μεταξύ άλλων 
θαυμαστών αξιοθέατων, θα 
επισκεφθούμε τους κήπους 
Mughal και Nishad Bash, 
«κατοικία της απόλαυσης», 
τους κήπους Shalimar, οι 
οποίοι δημιουργήθηκαν για τον 
αυτοκράτορα Jehangin και θα 
συνεχίσουμε την γνωρίμία μας με 
άλλα αξιοθέατα της πόλης, όπως 
Ισλαμικά και Ινδουϊστικά Ιερά 
και παλιά σπίτια, κατά μήκος του 
Ποταμού Γιαμούντα.

4η μέρα: Σριναγκάρ-Γκουλμάργκ 
(112 χλμ.)
Σήμερα θα έχουμε μία ολοήμερη 
εκδρομή στις κοντινές εξοχές 
του Κασμίρ και στο Gulmarg που 
βρίσκεται σε υψόμετρο 2730 μ. 
Εδώ «φιλοξενείται» το υψηλότερο 

γήπεδο γκολφ και υπάρχει η 
καλύτερη πλαγιά για σκι.
Το απόγευμα έχουμε χρόνο για να 
αγοράσουμε ένα μεταξωτό χαλί 
ή ένα υπέροχο σάλι από μαλλί 
σαχτούς.

5η μέρα: Σριναγκάρ-Σονμαργκ-
Καργκίλ (205 χλμ)
Η ανάβαση των Ιμαλαϊων. Το 
πρωί θα συνεχίσουμε οδικώς για 
το Λαντάκ, με μία ενδιαφέρουσα 
στάση στο Sonmarg. Αφού 
περάσουμε από τις εύφορες 
κοιλάδες του Κασμίρ στη 
Θιβετιανή στέπα, θα έρθουμε 
στο στενό Ζότσιλα σε υψόμετρο 
4000 μ. και δια μέσου της πόλης 
Drass, την δεύτερη πιο κρύα 
κατοικημένη περιοχή του κόσμου 
θα καταλήξουμε στο Καργκίλ.
Άφιξη, εγκατάσταση και 
διανυκτέρευση σε λιτό ξενοδοχείο. 

6η μέρα: Καργκίλ- Μοναστήρι 
Lamayuru-Λεχ (234 χλμ.)
Τα Λαμαϊστικά μοναστήρια και 
η μεγαλοπρέπεια της φύσης 
συναγωνίζονται σε ομορφιά 
στην σημερινή μας διαδρομή. Θα 
διασχίσουμε την πράσινη κοιλάδα 
Μουλμπέχ και δύο ψηλά στενά 
περάσματα για να επισκεφθούμε 
τη Γκόμπα Λαμαγιούρου, το πιο 
αρχαίο και πολυφωτογραφημένο 
μοναστήρι του Λαντάκ. Άλλο ένα 
σπουδαίο μοναστήρι το Alchi, 
γκόμπα που ιδρύθηκε πριν 900 
χρόνια, είναι στο δρόμο μας προς 
το Λεχ.
Άφιξη στο Λεχ και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

7η μέρα: Λεχ-Περιήγηση Πόλης-
Κοιλάδα του Ινδού

Η σημερινή μας εκδρομή 
νοτιοανατολικά του Λεχ στην 
εύφορη κοιλάδα του Ινδού, στο 
Δυτικό Θιβέτ, περιλαμβάνει 
τρία από τα πολλά Βουδιστικά 
εντυπωσιακά μοναστήρια, που 
είναι διάσπαρτα χτισμένα σε 
βραχώδη υψώματα ή στις κορφές 
των λόφων.
Θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι 
Thiksey, με το ασβεστομένο 
«Τσορτέν», το μοναστήρι Hemis, 
το πλουσιότερο του Λαντάκ, 
κρυμμένο στο φαράγγι στη δυτική 
όχθη του Ινδού, το Τσεμρέϊ και θα 
κλείσουμε με το Tospey Palace, 
άλλοτε τόπος κατοικίας του 
Βασιλιά.

8η μέρα: Λεχ-Περιήγηση Πόλης-
Παλιά Πόλη
Το Λεχ διατηρει ακόμα πολλά 
στοιχεία εξωτισμού κυρίως στην 
Παλιά πόλη, όπου υπάρχουν πολλά 
Γκόμπας και στο πολύχρωμο 
παζάρι του.
Θα τα επισκεφθούμε στην πρωϊνή 
μας περιήγηση, που μεταξύ 
άλλων, περιλαμβάνει το «Παλάτι 
του Λεχ» που χτίσθηκε από τον 
Βασιλιά Σενγκέ Ναμγκνάλ, το Guru 
Lakhang, το Gompa Sona και την 

στούπα Shanti. Στον ελεύθερο 
χρόνο σας παζαρέψτε Θιβετιανούς 
πλεκτούς τάπητες, χειροποίητα 
κοσμήματα με ασήμι και λάπις 
λάζουλι ή απλά μία σημαία 
προσευχής.

9η μέρα: Λεχ-Δελχί-Περιήγηση 
Πόλης-Παλιό και Νέο Δελχί
Τελειώνει σήμερα το 
συναρπαστικό μας ταξίδι 
με το έντονο φυσιολατρικό 
και πολιτιστικό ενδιαφέρον. 
Αφήνοντας το «απόκοσμο» 
Λαντάκ και τους μοναχούς του 
δόγματος Γκελούγκπα, «πετάμε» 
για την πρωτεύουσα της Ινδίας, 
την οποία αμέσως μετά την 

άφιξή μας θα περιηγηθούμε στα 
ενδιαφέροντα αξιοθέατα του Νέου 
και του Παλιού Δελχί.

10η μέρα: Δελχί-Αθήνα
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση για την 
Αθήνα, με ενδιάμεσο σταθμό. 
Άφιξη αυθημερόν.
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αποκοσμή γή
κασμιρ-λαΝτακ-(μπουταΝ) 

1 0 - 1 5  Μ έ Ρ έ Σ

Σριναγκάρ-Λίμνη Νταλ-Γκούλμαρκ-Σονμαργκ-Καργκίλ-Μοναστήρι Lamayuru-Λεχ 
Κοιλάδα του Ινδού-Δελχί-(Μπαγκτόγκρα-Φουντσολίνγκ-Τχίμπου-Πάρο)
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κασμιρ-λαΝτακ 
μπουταΝ
βασιλειο του 
δρακου
1 5  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 9η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής:

10η μέρα: Δελχί-Μπαγκτόγκρα-
Φουντσολίνγκ (165 χλμ.)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση με προορισμό το εξωτικό 
Μπουτάν, το «Βασίλειο του 
Δράκου». Άφιξη στη Μπαγκτόγκρα 
και συνεχίζουμε οδικώς για 
το Μπουτάν, που βρίσκεται 
σκαρφαλωμένο στα πανύψηλα και 
δύσβατα Ιμαλάϊα, μία χώρα που 
μοιάζει περισσότερο με αετοφωλιά 
παρά με κατοικία ανθρώπων. 
Άφιξη στην συνοριακή πόλη 
Φουντσολίνγκ και εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο.

11η μέρα: Φουντσολίνγκ-
Τχίμπου (180 χλμ.)
Το πρωί συνεχίζουμε το δρόμο που 
ακολουθεί την κοίτη του ποταμού, 
Βονγκ-Τσου, και πλαισιώνεται από 
ψηλά βουνά με σκόρπια «τζονγκ» 
στις πλαγιές τους – οχυρωμένα 
μοναστήρια και ταυτόχρονα 
θρησκευτικά και διοικητικά κέντρα 
– για να ανηφορίσουμε στην 

«Στέγη του Κόσμου». 
Άφιξη στο Τχίμπου, πρωτεύουσα 
της χώρας και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.
12η μέρα: Τχίμπου
Περιήγηση Πόλης
Στην ολοήμερη περιήγηση 
που θα έχουμε στην πόλη θα 
επισκεφθούμε την Βασιλική 
«Τσορτέν»,, το ντζονγκ Τασίτσο, 
τα Θιβετιανής αρχιτεκτονικής 
νοοτροπίας Τσακάνγκ Λακάνγκ, με 
εξαίσιες τοιχογραφίες και παλιές 
μάσκες, την Εθνική Βιβλιοθήκη, το 
Μουσείο Μπουτάν και το Μουσείο 
υφαντών.
Αργότερα θα έρθουμε στην 
υπαίθρια αγορά για να την 
φωτογραφήσουμε και να ζήσουμε 
την ατμόσφαιρά της.

13η μέρα: Τχίμπου-Πάρο
(55 χλμ)-Περιήγηση Πόλης
Το πρωί θα αναχωρήσουμε με 
κατεύθυνση δυτικά όπου βρίσκεται 
η Παλία πρωτεύουσα της χώρας, 
η Πάρο. Η πόλη είναι χτισμένη σε 
υψόμετρο 2200 μ. 
σε μία από τις πιο γραφικές 
κοιλάδες του Μπουτάν με αρκετά 
ενδιαφέροντα αξιοθέατα τα οποία 
θα επισκεφθούμε φθάνοντας. 
Σε κοντινό λόφο βρίσκεται το 
μοναστήρι Τακτσαάνγκ «Φωλιά 
της Τίγρης» χτισμένο στην 
κορυφή ενός κάθετου βράχου, 
από τα ωραιότερα και παλαιότερα 
μοναστήρια, τόπος προσκυνήματος 

απαγορευμένος στους ξένους. 
Θα το προσεγγίσουμε από 
παρακείμενο λόφο. 
Στη συνέχεια θα έρθουμε στο 
επιβλητικό Ντόνγκ Ριμπιούνγκ που 
δεσπόζει στον ορίζοντα με τα πέντε 
πατώματά του.
Το Εθνικό μουσείο με το οποίο 
θα κλείσουμε την περιήγησή μας 
έχει ενδιαφέροντα εκθέματα, με 
πλούσια συλλογή από «Τάνγκας» 
και μοναστηριακά θρησκευτικά 
αντικείμενα. 

14η μέρα: Πάρο-Δελχί
Σήμερα αποχαιρετάμε την 
μοναστική πολιτεία του Μπουτάν. 
Πτήση για το Δελχί, όπου η 
αυριανή μας ανταπόκριση για την 
Αθήνα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.

15η μέρα: Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Αθήνα. Άφιξη 
αυθημερόν.

Σημείωση:
• Δεν προβλέπεται αγορά τσιγάρων στο Μπουτάν.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται:  
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* και 5* στο Δελχί.
• Φιλοξενία σε Houseboat στη Σριναγκάρ • Πρωινό στο Δελχί
• Πλήρης διατροφή Σριναγκάρ, Μπουτάν

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Βίζα εισόδου στην Ινδία  
• Βίζα εισόδου στο Μπουτάν (Εκδίδεται 30 μέρες περίπου πριν την αναχώρηση)



Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 5*
• Φιλοξενία σε Houseboat στο Σριναγκάρ.
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα, πλήρης διατροφή στο Σριναγκάρ.

Δεν Περιλαμβάνονται
• Βίζα εισόδου στην Ινδία

κασμιρ-ιΝδια 
γαγγήσ 
1 1  μ ε ρ ε σ

Σριναγκάρ-Λίμνη Νταλ-Γκούλμαρκ-Άγκρα 
Γκβαλιόρ-Καζουράχο-Γάγγης-Δελχί
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1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Πτήση για την κορυφή της Ινδικής 
Χερσονήσου, εκεί που τα Ιμαλάϊα 
«συναντούν» τις οροσειρές του 
Ινδικού Καυκάσου.

2η μέρα: Δελχί-Σριναγκάρ- 
Λίμνη Νταλ
Προσγειωνόμαστε στο Δελχί, 
όπου και η ανταπόκρισή μας για 
την Σριναγκάρ, χτισμένη στις 
όχθες του ποταμού Τζελούμ, 
πρωτεύουσα του φημισμένου για 
τις φυσικές ομορφιές του και τα 
χαλιά του, Κασμίρ.
Άφιξη και συνεχίζουμε με τις 
παραδοσιακές «Σικάρα» για το 
μικρό πλωτό ξενοδοχείο μας 
«houseboat”, που βρίσκεται στο 
μέσο της λίμνης Νταλ,. 
Αργότερα θα έχουμε μία βόλτα 
στα νερά της λίμνης, με την τοπική 
«γόνδολα», που θα δώσει γοητεία 
στο ταξίδι μας.

3η μέρα: Σριναγκάρ- 
Περιήγηση Πόλης
Το πρωί θα πραγματοποιήσουμε 
μία περιεκτική περιήγηση στην 
«Πόλη της λίμνης», για να δούμε 
Ισλαμικά και Ινδουϊστικά Ιερά και 
να φωτογραφήσουμε τα παλιά 
σπίτια, κατά μήκος της όχθης του 
ποταμού Γιαμούντα.
Θα συνεχίσουμε με τους 
ονειρεμένους κήπους Mu-
ghal Nishad Bash (Κήπος της 
απόλαυσης) και τους Salimar, που 
δημιουργήθηκαν για την ευλογία 
του αυτοκράτορα Jahangir.

4η μέρα: Σριναγκάρ-Γκουλμάργκ 
(112 χλμ.)
Σήμερα θα έχουμε μία εκδρομή 
στις κοντινές εξοχές του Κασμίρ 
με κατάληξη στο Γκουλμάργκ, 
που βρίσκεται 46 χλμ. δυτικά της 
πρωτεύουσας σε ύψος 2730 μ.
Το απόγευμα θυμηθείτε ότι το 
Κασμίρ είναι το ιδανικό μέρος για 
να αγοράσετε ένα μεταξωτό χαλί, 
είδη παπιέ-μασέ ή ένα υπέροχο 
σάλι από μαλί σαχτούς.

5η μέρα: Σριναγκάρ-Δελχί- 
Άγκρα-Ταζ Μαχάλ 
Πτήση για το Δελχί, από όπου 
οδικώς συνεχίζουμε για την 
Άγκρα, πρωτεύουσα των 
Μογγόλων.
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο 
και το απόγευμα ξενάγηση στο 
μοναδικό Ταζ Μαχάλ, 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το Κόκκινο Φρούριο, έργο του 
αυτοκράτορα Άκμπαρ και τους 
Τάφους του Chini-Ka Rauza, ενός 
υπουργού οικονομικών και του 
Itmad-ud-Daulah.

6η μέρα: Άγκρα-Γκβαλιόρ- 
Ανάκτορα Man Singh
Ξεκινάμε με το τρένο για το 
Gwalior, που βρίσκεται στην 
ανατολική άκρη της οροσειράς 
Vindhyas, η φήμη του οποίου 
οφείλεται στα τείχη του Οχυρού 
του, που βρίσκονται σε βραχώδες 
υψίπεδο πάνω από την πόλη και 
στα γιγάντια, ύψους 17 μέτρων, 
αγάλματα που είναι τοποθετημένα 
στις βάσεις του βράχου. 

Θα το επισκεφθούμε και θα 
περιηγηθούμε στα ανάκτορα Jai 
Vilas Mahal, τόπος διαμονής των 
Μαχαραγιάδων Scindia.

7η μέρα: Γκβαλιόρ-Όρτσα- 
Καζουράχο
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για 
το Καζουράχο, με επίσκεψη καθ’ 
οδόν στην Μεσαιωνική πόλη 
Όρτσα, στολίδι αρχιτεκτονικής 
με τα Παλάτια και τους Ναούς 
της. Άργότερα θα συνεχίσουμε 
για το Καζουράχο, με τους 22 
παράξενους Ινδουϊστικούς 
Ναούς του, στους οποίους θα 
θαυμάσουμε τα ερωτικά τους 
λιθόγλυπτα.

8η μέρα: Καζουράχο-Βαρανάσι 
Σαρνάθ
Με σύντομη πτήση θα έρθουμε 
σήμερα το πρωί στο Βαρανάσι, 
που βρίσκεται στη δυτική όχθη του 
Γάγγη.
Άφιξη και αργότερα με Rick-
shaw, θα έχουμε μία βόλτα στην 
Ιερή πόλη. Στη συνέχεια θα 
παρακολουθήσουμε τελετές Aarti 
και θα επισκεφθούμε το Σαρνάθ, 
όπου πρωτοδίδαξε ο Βούδας.
 
9η μέρα: Βαρανάσι-Βαρκάδα 
στον Γάγγη-Δελχί-Περιήγηση 
στα Θρησκευτικά Μνημεία
Ξεκινάμε με βαρκάδα στον Γάγγη, 
το ποτάμι της ζωής. Εδώ καίνε 
τους νεκρούς τους και σκορπάνε 
την στάχτη στα νερά του. 
Περπατάμε στη συνέχεια στην Ιερή 
Πόλη και γυρίζουμε για το πρωινό 

μας στο ξενοδοχείο. 
Αργότερα πτήση για το Δελχί. 
Άφιξη και ακολουθεί μία μοναδική 
περιήγηση στα θρησκευτικά 
μνημεία της πόλης, μεταξύ των 
οποίων το Τέμπλο Lotus, το 
Lakshmi Narayan και το Sikh 
Bangla Sahib.

10η μέρα: Δελχί-Περιήγηση 
Πόλης
Μετά το πρόγευμά μας, 
μπαίνουμε στο Νέο Δελχί, με τις 
καλοσχεδιασμένες λεωφόρους, 
όπου ξεχωρίζουν το Κοινοβούλιο, 
το Προεδρικό Ανάκτορο, 
η Μνημειακή Πύλη και ο 
φαλλόσχημος Μιναρές Κουτούμπ. 
Αργότερα θα καταλήξουμε στο 
Παλιό Δελχί με τα ιστορικά του 
μνημεία, όπως το Κενοτάφιο 
του Γκάντι, το Κόκκινο Φρούριο, 
το Τέμενος Μασγίντ και το 
Μαυσωλείο του Χουμαγιούν, τα 
οποία θα επισκεφθούμε.

11η μέρα: Δελχί-Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο 
σταθμό. Άφιξη στην Αθήνα. 
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 5*
• Φιλοξενία σε Houseboat στο Σριναγκάρ.
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα, πλήρης διατροφή στο Σριναγκάρ.
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αΝατολική ιΝδια-ορισσα 
(μπαγκλαΝτεσ)
1 0 - 1 5  μ ε ρ ε σ 
Κολκάτα-Βισναπούρ-Μπουμπανέσβαρ-Πούρι-Κόναρακ-
(Ντάκα-Σοναργκαόν-Τσιτανγκόκ-Ρανγκαμάτι)

1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την απόκοσμη Ανατολική 
Ινδία και στο μυστηριακό 
Μπαγκλαντές. Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Κολκάτα-
Περιήγηση Πόλης
Άφιξη στην Κολκάτα, μεταφορά 
στο ξενοδοχείο. 
Στην περιήγηση που ακολουθεί θα 
γνωρίσουμε, μεταξύ άλλων, την 
Πλατεία Dalhousie, την εκκλησία 
του Αγίου Ιωάννη, τον Καθεδρικό 
του Αγίου Παύλου, το συγκρότημα 
των Συγγραφέων και το Δικαστικό 
Μέγαρο.

3η μέρα: Κολκάτα-Βισναπούρ
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για 
μία ολοήμερη εκδρομή στην πόλη 
Βισναπούρ, άλλοτε πρωτεύουσα 
του Βασιλείου των Μάλλα, η 
οποία φιλοξενεί ενδιαφέροντες 
παλαιούς ναούς από τερακότα. 

Θα επισκεφθούμε τα αξιοθέατά 
της, θα αγοράσουμε κεραμεικά 
και μεταξωτά και αργότερα θα 
επιστρέψουμε στην Κολκάτα.

4η μέρα: Κολκάτα-
Μπουμπανέσβαρ
Με σύντομη πτήση θα έρθουμε στο 
Μπουμπανέσβαρ, πρωτεύουσα της 
επαρχίας της Ορίσσα.
Άφιξη στην πόλη, διάσημη ως η 
«Πόλη των Τέμπλων».

5η μέρα: Μπουμπανέσβαρ-
Περιήγηση Πόλης
Το πρωί θα περιηγηθούμε τα 
Τέμπλα της πόλης, για να δούμε, 
μεταξύ άλλων, το Raja Rani, 
όπου οι πυλώνες και οι νάρθηκες 
«κοσμούνται» με νύφες και 
ασπαζόμενα ζευγάρια, το Muk-
teswar, με τα κωμικά ερωτικά 
ανάγλυφα και το Lingaraj, του 
οποίου τα συμπλέγματα των ναών 
του, θα ατενίσουμε από ειδική 

εξέδρα. Θα συνεχίσουμε για τα 
Σπήλαια Khandagiri και Udayagiri 
Jain με ανάγλυφες παραστάσεις 
(1ος-4ος αιώνας), στις οποίες 
απεικονίζονται περιστατικά από 
την ζωή του Βασιλιά Καλίνγκα και 
του Βούδα.

6η μέρα: Μπουμπανέσβαρ-
Πούρι (65 χλμ.)
Το πρωί αναχώρηση για το Πούρι. 
Καθ’ οδόν στο Dhauli θα δούμε 
το Ashokan Rock Edicts και το 
γραφικό χωριό Pipli, γνωστό 
για την χειροτεχνία του, για να 
καταλήξουμε στο Πούρι, όπου 
θα περιηγηθούμε την εξωτερική 
πλευρά του Τέμπλου Jagannathi, 
αφιερωμένο στον Βισνού.

7η μέρα: Πούρι-
Τέμπλο Κόναρακ (90 χλμ.)
Αναχώρηση για μία ολοήμερη 
εκδρομή στο Τέμπλο Κόναρακ, 
για να ανακαλύψουμε ότι 

αυτό που συναρπάζει από τον 
Ινδουϊστικό Πολιτισμό Ορίγια 
(7ος-16ος αιώνας), είναι η ναϊκή 
αρχιτεκτονική με το δεσποτικό 
Πύργο και τα μοναδικά σε 
λεπτομέρεια, ανάγλυφα.

8η μέρα: Πούρι-
Μπουμπάνεσβαρ-Κολκάτα-
Περιήγηση Πόλης
Το πρωί θα επιστρέψουμε οδικώς 
στο Μπουμπάνεσβαρ, όπου η 
πτήση μας για την Κολκάτα. Άφιξη 
και αμέσως θα περιηγηθούμε, 
μεταξύ άλλων, τα Βικτωριανά 
κτίρια, το Τέμπλο Καλιγχατ και την 
πελώρια γέφυρα Howrah. 

9η μέρα: Κολκάτα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
ολονύκτια πτήση, με ενδιάμεσο 
σταθμό.

10η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

ιΝδια-ορισσα-
μπαγκλαΝτεσ
1 5  Μ έ Ρ έ Σ 
Το ταξίδι εκτελείται οπως 
περιγράφεται απο την 1η μέρα 
μέχρι την 8η μέρα και συνεχίζει 
ως εξής:

9η μέρα :Κολκάτα-Ντάκα-
Περιήγηση πόλης
Πτήση για το Μπαγκλαντές. Άφιξη 
στην Ντάκα και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.
Αργότερα θα σας γνωρίσουμε 
την πρωτεύουσα που βρίσκεται 
χτισμένη στο Δέλτα των ποταμών 
Βραχμαπούτρα και Γάγγη.
Θα δούμε, μεταξύ άλλων, το 
Πανεπιστήμιο, το Κενοτάφιο των 
Ελλήνων, το παλιό Μέγαρο του 
Βρετανού Κυβερνήτη, το Ανώτερο 

Δικαστήριο, την Αρμένικη 
Εκκλησία και το Ανάκτορο Ναβάμπ 
της Βεγγάλης. 

10η μέρα: Ντάκα-Σοναργκαόν-
Ντάκα
Το πρωί θα επισκευθούμε τα 
ερείπια της παλιάς Πρωτεύουσας 
Σοναργκαόν, κατάλοιπο της 
περιόδου όταν την χώρα 
κυβερνούσαν Μογγόλοι ηγεμόνες. 
Θα δούμε το φολκλορικό Μουσείο, 
θα φωτογραφίσουμε σπίτια, 
αρχοντικά και θα έρθουμε στην 
περιοχή των Μοϊνομαότι, όπου 
θα δούμε το Βουδιστικό Τέμπλο 
Σαλμπάν Βιχάρα και το Μοναστήρι.

11η μέρα: Ντάκα-Τσιτανγκόκ
Αναχώρηση για το Τσιτανγκόκ. 
Στην διαδρομή μας, ατελείωτα 
ποτάμια, χωριά, ορυζώνες, 

παραπόταμοι, πιρόγες, πλοιάρια 
και τζαμιά, δίνουν την πραγματική 
φυσιογνωμία των λαών της 
Βεγγάλης. Άφιξη και εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο.

12η μέρα: Τσιτανγκόκ-
Ρανγκαμάτι
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε 
για το Ρανγκαμάτι, μια 
καταπράσινη περιοχή που 
κατοικείται απο πολύχρωμους 
Ιθαγενείς. Στην διάρκεια της 
διαδρομής θα επισκεφθούμε 
το Εθνολογικό Μουσείο,το 
νεκροταφείο του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου, και τον 
τάφο του σούφι Hazrat Baiuzed 
Bostami. Άφιξη, μεταφορά σε 
μοτέλ.
Το απόγευμα ακολουθεί βαρκάδα 
στην λίμνη Καρτάι.

13η μέρα: Ρανγκαμάτι-Ντάκα
Το πρωί θα απολάυσουμε 
μια κρουαζιέρα στη λίμνη για 
να συναντήσουμε την φυλή 
Σουβαλόνγκ και να επισκεφθούμε 
την πολύχρωμη αγορά οπου οι 
διάφορες φυλές της περιοχής 
έρχονται και πουλούν τις 
πραμάτειες τους.
Αργότερα θα επισκευθούμε 
ενα εργοστάσιο χειροτεχνίας 
και τον βουδιστικό ναό και θα 
αναχωρήσουμε για την Ντάκα.
 
14η μέρα: Ντάκα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
ολονύκτια πτήση, με ενδιάμεσο 
σταθμό.

15η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* και 5*, 
Μοτέλ την 12η μέρα στο Μπαγκλαντές
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα

Δεν Περιλαμβάνονται
• Βίζα εισόδου στην Ινδία



1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο με 
τους πλέον έμπειρους ταξιδιώτες 
της χώρας και πτήση για να 
ζήσουμε ένα ταξίδι στο παζάρι 
των χρωμάτων και σε ξεχασμένες 
γωνιές του κόσμου, εκεί όπου 
οι πολιτισμένες συνήθειες είναι 
άγνωστες. 
Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Δελχί-Μπαγκτόγκρα-
Νταρτζηλίνγκ 
(93 χλμ-3,5 ώρες περίπου)
Άφιξη στο Δελχί και ανταπόκριση 
για το όμορφο Σικκίμ και το όνειρο 
της ευδαιμονίας μόλις εξελίσσεται. 
Άφιξη στην Μπαγτόγκρα 
και μεταφορά οδικώς στη 
Νταρτζηλίνγκ, της Δυτικής 
Βεγγάλης. 
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

3η μέρα: Νταρτζηλίνγκ-
Περιήγηση Πόλης
Το «τσάι είναι η ζωή της». Η πόλη 
καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της 
Ινδικής παραγωγής και καμαρώνει 
στα 2180 μ. αγναντεύοντας τα 
Ιμαλάϊα. 
Νωρίς το πρωί θα σας γνωρίσουμε 
τα τοπία της πόλης. 
Θα έρθουμε στον «λόφο της 
Τίγρης» για να θαυμάσουμε τα 
Ιμαλάϊα που φαντάζουν επιβλητικά. 
Θα δούμε το Μοναστήρι Γκουμ, 
τον καταυλισμό των Θιβετιανών 
προσφύγων και θα έχουμε 

μία ευχάριστη διαδρομή με το 
ατμοκίνητο τρένο (αν οι συνθήκες 
το επιτρέπουν). 
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε 
τον Ζωολογικό Κήπο και το 
παρακείμενο Ινστιτούτο.

4η μέρα: Νταρτζηλίνγκ-Πέλλινγκ 
(110 χλμ.-6 ώρες περίπου)
Αφήνουμε την χτισμένη κλιμακωτά 
σε μία πεταλοειδή ράχη και 
τριγυρισμένη από φυτείες τσαγιού, 
Ντάρτζηλινγκ, η οποία ήταν 
ιδιοκτησία των ηγεμόνων του 
Σικκίμ, και αναχωρούμε οδικώς 
για το Πελλίνγκ. 
Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε 
το Βουδιστικό Μοναστήρι και 
τα ερείπια της πρώην δεύτερης 
πρωτεύουσας του Βασιλείου του 
Σικκίμ. 

5η μέρα: Πέλλινγκ-Γκανγκτόκ 
(127 χλμ.-6,5 ώρες περίπου)
Ακολουθώντας μία ωραία 
διαδρομή, μέσα από ροδόδενδρα, 
μπαμπού, φτέρες και μανόλιες, 
θα έρθουμε Βορειότερα στη 
Γκανγκτόκ, πρωτεύουσα μέχρι το 
1975 του ανεξάρτητου Βασίλειου 
του Σικκίμ. 
Άφιξη στην πόλη που αγναντεύει 
από υψόμετρο 1650 μ. την 
μεγαλόπρεπη Καντσεντζούνγκα, 
την δεύτερη ψηλότερη κορυφή της 
γης. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

6η μέρα: Γκανγκτόκ-
Περιήγηση Πόλης
Το πρωί θα εκτεθούμε στην 
κουλτούρα της πόλης. Θα 
επισκεφθούμε το εντυπωσιακό 
Θιβετιανό Ινστιτούτο με συλλογές 
Θιβετιανών χειροτεχνημάτων, 
χειρόγραφων και παλαιών 
βιβλίων και θα συνεχίσουμε με 
το Μοναστήρι Ρουμπεκ, έδρα του 
λαμαϊστικού δόγματος.
Το απόγευμα θα δούμε την 
χαριτωμένη Γκομπα Εντέη και 
μερικές ενδιαφέρουσες βιοτεχνίες 
υφαντών και κεραμικών. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

7η μέρα: Γκανγκτόκ-Κάλιμπονγκ 
(80 χλμ.-3 ώρες περίπου)
Οι ντόπιοι κάνουν πράγματα για να 
μας δείξουν τον καλό τους εαυτό 
και εμείς συνεχίζουμε μέσα από 
μία πινακοθήκη εικόνων για το 
Κάλιμπονγκ.
Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το 
Βουδιστικό Μοναστήρι στον λόφο 
Do Drui, το Μοναστήρι Tharpa 
Choling και την τοπική αγορά.

8η μέρα: Κάλιμπονγκ-
Πχουντσολίνγκ
Το πρωί θα συνεχίσουμε 
οδικώς για το απομονωμένο για 
χρόνια Μπουτάν, το «Βασίλειο 
του Δράκου», που βρίσκεται 
ανάμεσα στην Ινδία και το Θιβέτ. 

Σκαρφαλωμένο στα πανύψηλα 
και δύσβατα Ιμαλάϊα, μοιάζει 
με αετοφωλιά παρά με κατοικία 
ανθρώπων.
Με ένα μέρος της διαδρομής μέσα 
από τις ζούγκλες της Δυτικής 
Βεγγάλης, που “κατοικούνται” από 
ρινόκερους, τίγρεις, ελέφαντες 
και μεγάλες ποικιλίες πουλιών, 
θα περάσουμε τα σύνορα και θα 
έρθουμε στην παραμεθόριο «πόλη» 
Πχουντσολίνγκ.
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο και 
το απόγευμα θα επισκεφθούμε την 
πολύχρωμη γραφική αγορά της 
πόλης.

9η μέρα: Πχουντσολίνγκ-Τχίμπου 
(180 χλμ.-6 ώρες περίπου)
Σήμερα εμείς όλοι οι συνηθισμένοι 
άνθρωποι συνεχίζουμε το 
ταξίδι μας, για να ζήσουμε ένα 
ασυνήθιστο όνειρο. Ταξιδεύοντας 
προς τη Τχίμπου θα ανακαλύψουμε 
εικόνες που μόνο σε ντοκυμαντέρ 
βλέπουμε. 
Ο δρόμος ακολουθεί αρκετά την 
κοίτη του ποταμού Βονγκ-Τσου, 
πλαισιωμένος από ψηλά βουνά με 
σκόρπια «ντζόνγκ»-οχυρωμένα 
μοναστήρια-και συνάμα 
θρησκευτικά και διοικητικά κέντρα.
Θα επισκεφθούμε την Κόμπα Khar-
bandi και το Ντογκ Simtokha και 
θα συνεχίσουμε για το Τχίμπου. 
Άφιξη στην πρωτεύουσα του 
Μπουτάν, της οποίας όλα τα 
κτίσματα είναι κατασκευασμένα 
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με παράθυρα σκαλισμένα και 
ζωγραφισμένα με θέματα, σύμβολα 
από την πλούσια θρησκευτική 
μυθολογία. 
Το απόγευμα με τον συνοδό μας, 
θα περπατήσουμε στη Νορτλιμ Λαμ 
και στην εντυπωσιακή υπαίθρια 
αγορά όπου θα πάρουμε κάτι και 
για την γειτόνισσα. 

10η μέρα: Τχίμπου
Περιήγηση Πόλης
Το πρωί ξεκινάμε με φρέσκιες 
εικόνες, αφού πρόκειται να δούμε 
τα κορυφαία μνημεία της πόλης. 
Σε μία ολοήμερη περιήγηση θα 
τριγυρίσουμε στα αξιοθέατα του 
Τχίμπου και θα επισκεφθούμε στη 
συνέχεια την Βασιλική «Τσορτέν», 
το ντζονγκ Τασιτσό, την Εθνική 
Βιβλιοθήκη, τα Θιβετιανής 
νοοτροπίας Τσακάνγκ Λακάνγκ με 
εξαίσιες τοιχογραφίες και παλιές 
μάσκες, το Μουσείο Μπουτάν και 
το Μουσείο υφαντών. 
Αργότερα θα καταλήξουμε δίπλα 
από το Διοικητήριο στην υπαίθρια 
αγορά φρούτων και λαχανικών για 
να φωτογραφήσουμε εκατοντάδες 
μικροπωλητές που «απλώνουν» τα 
προϊόντα τους και να επισκευθούμε 
το Κρατικό εμπορικό κέντρο 
χειροτεχνίας.

11η μέρα: Τχιμπού-Πουνάκα 
(75 χλμ-3 ώρες περίπου)
Μνημεία και φύση που θα γίνουν 
βορά στις φωτογραφικές μηχανές 

σας, θα σας γνωρίσουμε σήμερα 
καθώς μέσω της διάβασης 
Ντοτσόν Λα (3050 μ.) θα 
συνεχίσουμε για την Πουνάκα, 
παλιά χειμερινή πρωτεύουσα του 
Μπουτάν. 
Μέσα από μία διαδρομή που 
χρωματίζεται από πυκνόδενδρα 
δάση, ροδόδενδρα και αζαλέες, θα 
έρθουμε στο Βανγκτί Πχοντραγκ, 
όπου θα φωτογραφήσουμε τους 
πλακοσκέπαστους ντζονγκ του 
Βανγκτί και στην πορεία μας 
προς την Πουνάκα οι σημαίες 
προσευχής, “λευκά πανιά 
πάνω σε στύλους με γραμμένα 
αποσπάσματα από προσευχές 
για να εξευμενισθούν τα κακά 
πνεύματα”, δημιουργούν ένα 
σκηνικό ατελείωτης εμπειρίας. 
Αφού εγκατασταθούμε στο 
ξενοδοχείο μας, θα περπατήσουμε 
στην πόλη και θα επισκεφθούμε, 
μεταξύ άλλων, το Ανακτορικό 
Μοναστήρι.
 
12η μέρα: Πουνάκα-Πάρο 
(125 χλμ-5 ώρες περίπου)
Η παρουσία των αξιοθέατων του 
Μπουτάν συνεχίζεται με μεγάλη 
σπουδή, καθώς γνωρίζουμε ότι οι 
ταξιδιώτες μας είναι απαιτητικοί 
και αγαπούν την γνώση.
Στην διαδρομή μας προς το Πάρο 
θα επισκεφθούμε τα αρχαία 
μοναστήρια Ντρουγκχλα Ντζονγκ 
και τα Ντονγκ και στη συνέχεια θα 
έρθουμε στο επιβλητικό Ντονγκ 

Ριμπούνγκ που δεσπόζει στον 
ορίζοντα του Πάρο με τα πέντε 
πατώματά του.
Αργότερα από το «Τσορτέν» 
Σατσάμ θα δούμε το μοναστήρι 
Τακτσάνγκ «φωλιά της Τίγρης», 
που είναι κρεμασμένο σε μία 
κάθετη βραχώδη πλαγιά, από τα 
ιερότερα της χώρας.

13η μέρα: Πάρο-
Κολκάτα-Περιήγηση Πόλης
Με τη λάμψη του ταξιδιού που 
συνδυάζει αρμονικά τις μνήμες 
της ιστορίας με τους ρυθμούς 
του σήμερα, «πετάμε» για την 
Κολκάτα, μία πόλη υγρή που ακόμα 
και τα κτίρια της φαίνονται να 
«ιδρώνουν».
Άφιξη. Ζέστη, συντονισμός, τραμ, 
αυτοκίνητα, πολυσύχναστοι δρόμοι 
γεμάτοι λακκούβες. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Στην περιήγηση που ακολουθεί θα 
επισκεφθούμε, μεταξύ άλλων, το 
μεγαλοπρεπές Victoria Memorial, 

την πελώρια σιδερένια γέφυρα 
Howarah, τον Ναό Birla, υπέροχες 
εκκλησίες και κτίρια που αναδύουν 
ένα νοσταλγικό παρελθόν.
14η μέρα: Κολκάτα-
πτήση επιστροφής
Στον χρόνο που έχετε σήμερα 
στη διάθεσή σας μέχρι την πτήση 
της επιστροφής, μπορείτε να 
αναλογιστείτε ότι 600.000 περίπου 

άνθρωποι στοιβάζονται στους 
δρόμους και στα πεζοδρόμια της 
πόλης, ξαπλώνοντας κατάχαμα, 
έχοντας για στρώμα ένα κομμάτι 
πανί ή τίποτα.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής. 
Ολονύκτια πτήση με ενδιάμεσο 
σταθμό.

15η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* και 5* στην Κολκάτα
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα
• Πλήρης διατροφή στο Μπουτάν

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Βίζα Εισόδου στην Ινδία 
• Βίζα εισόδου στο Μπουτάν (Εκδίδεται 30 μέρες περίπου πριν την αναχώρηση)

Σημείωση:
• Δεν προβλέπεται αγορά τσιγάρων στο Μπουτάν.
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στα μοΝοπατια 
τωΝ αστρωΝ
ΙΝΔΙΑ-ΜΠΟΥΤΑΝ-ΝέΠΑΛ-ΘΙΒέΤ

1 4  μ ε ρ ε σ

Κολκάτα-Πάρο-Tχίμπου-Πουνάκα-Κατμαντού-Λάσα-Ποτάλα

1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Πτήση για ένα ταξίδι που είναι μία 
διαρκής έκπληξη σε πολιτισμούς 
που αντέχουν ακόμα μετά και 
από την τόση απεραντοσύνη του 
χρόνου. Αφήνουμε την Ήπειρο της 
λιτότητας και ολονύκτια πτήση, 
για την Κολκάτα, το εξωκόσμιο 
Μπουτάν και το θεοκρατικό Θιβέτ.

2η μέρα: Κολκάτα-Περιήγηση 
Πόλης
Άφιξη στην απίστευτη Κολκάτα. 
Πηγαίνοντας προς το ξενοδοχείο, 
η ατμόσφαιρα έχει την 
υπογραφή του απροσδόκητου. 
Θα διαπιστώσουμε ότι τραμ, 
αυτοκίνητα, κάρα με άλογα, 
αραμπάδες με βόδια, ποδήλατα 
και άνθρωποι, κυκλοφορούν 
ανακατεμμένα.
Στην περιήγηση που ακολουθεί θα 
γνωρίσουμε, μεταξύ άλλων, την 
Πλατεία Dalhousie, την εκκλησία 
του Αγίου Ιωάννη, τον Καθεδρικό 
του Αγίου Παύλου, το συγκρότημα 
των Συγγραφέων και το Δικαστικό 
Μέγαρο.

3η μέρα: Κολκάτα-
Περιήγηση Πόλης
Ελάχιστοι ταξιδιώτες έχουν 
έρθει στην Κολκάτα, την οποία 
θα περιηγηθούμε και σήμερα. Θα 
δούμε τα Βικτωριανά κτίρια, το 
σπίτι της Μαρίας Τερέσα, το «Indi-
an» Μουσείο, το Τέμπλο Καλιγχάτ 
και την πελώρια γέφυρα Howarah.

Στον ελεύθερο χρόνο σας ζείστε 
συγκλονιστικές εικόνες και 
συνειδητοποιείστε ότι 600.000 
άνθρωποι κοιμούνται στους 
δρόμους και στα πεζοδρόμια 
ξαπλώνοντας κατάχαμα.

4η μέρα: Κολκάτα-Πάρο-Τχίμπου 
(55 χλμ.-1,5-2 ώρες)
Με πτήση θα έρθουμε στο 
άγνωστο Μπουτάν, το «Βασίλειο 
του Δράκου», σφηνωμένο στην 
καρδιά των Ιμαλαϊων, που η 
πίστη στην θρησκεία τρέχει σαν 
καταρράκτης.
Άφιξη στο Πάρο και διεισδύοντας 
στην ομόνωμη κοιλάδα, 
συνεχίζουμε για το Τχίμπου, 
πρωτεύουσα της χώρας.
Στην διαδρομή μας θα δούμε 
το μνημείο «Τσορτέν» του 
τελευταίου Βασιλιά, με 
θρησκευτικές παραστάσεις και 
τοιχογραφίες. 

5η μέρα: Τχίμπου-
Περιήγηση Πόλης
Στην ολοήμερη περιήγησή μας 
στα αξιοθέατα του Τχίμπου, 
στο τοπίο του οποίου δεσπόζει 
το «Φρούριο της ένδοξης 
θρησκείας», θα επισκεφθούμε 
την βασιλική «Τσορτέν», Το 
Ντζονγκ Τασιτσό, τα Θιβετιανής 
αρχιτεκτονικής νοοτροπίας 
Τσακάνγκ Λακάνγκ, με εξαιρετικές 

τοιχογραφίες και παλιές μάσκες, 
την Εθνική Βιβλιοθήκη, το 
Μουσείο Μπουτάν και το Μουσείο 
υφαντών.
6η μέρα: Τχίμπου-Πουνάκα 
(75 χλμ-3 ώρες)
Σήμερα το πρωί θα συνεχίσουμε 
ανατολικά του Τχίμπου, μέσα 
από μια υπέροχη διαδρομή που 
χρωματίζεται από πυκνόδενδρα 
δάση, ροδόδενδρα και αζαλέες 
για να έρθουμε στο Βάνγκντι 
όπου θα δούμε το επιβλητικό 
Ντζονγκ, το οποίο βρίσκεται 

κοντά στη συμβολή δύο ποταμών. 
Έχοντας μία πανοραμική θέα από 
το ύψος της διάβασης Ντοτσίν 
Λα Πα, θα κατευθυνθούμε προς 
την Πουνάκα. Συχνά στους γύρω 
λόφους ανεμίζουν λευκά πανιά 
πάνω σε στύλους, με γραμμένα 
αποσπάσματα από προσευχές που 

τις τοποθετούν οι χωρικοί για να 
εξευμενίσουν τα κακά πνεύματα 
και να βοηθήσουν τις ψυχές των 
πεθαμένων συγγενών τους στην 
πορεία τους μετά το θάνατο. Άφιξη 
στην παλιά βασιλική πρωτεύουσα 
της Πουνάκα, όπου μεταξύ άλλων 
αξιοθέατων θα επισκεφθούμε και 
το ανακτορικό Μοναστήρι.

7η μέρα: Πουνάκα-Πάρο
(125 χλμ-5 ώρες)
Μετά το πρωινό συνεχίζουμε 
οδικώς για το Πάρο και στη 

διαδρομή μας θα έχουμε την 
ευκαιρία να γνωρίσουμε αρχαία 
μοναστήρια, όπως το Τα Ντζόνγκ 
και το Ντρουγκχια Ντζόνγκ, 
που είναι χτισμένα στα δάση της 
ειδυλλιακής κοιλάδας του Πάρο.
Άφιξη στο Πάρο και αμέσως 

EPIC 
JOURNEYS
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 

Περιλαμβάνονται 
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας και 5* στην Κατμαντού.
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα 
• Πλήρης διατροφή στο Μπουτάν 

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Βίζα Εισόδου στο Νεπάλ και στο Θιβέτ  
• Βίζα εισόδου στο Μπουτάν (Εκδίδεται 30 μέρες περίπου πριν την αναχώρηση)

Σημείωση:  
• Δεν προβλέπεται αγορά τσιγάρων στο Μπουτάν.

συνεχίζουμε την γνωριμία μας 
με τα αξιοθέατα της πόλης Το 
Μοναστήρι Τακτσάανγκ «Φωλιά 
της Τίγρης», είναι από τα ιερότερα 
και παλαιότερα μοναστήρια, τόπος 
προσκυνήματος, απαγορευμένος 
στους ξένους. Ο μύθος αναφέρει 
πως ο Λάμα Ρίμποχ έφτασε στο 
σημείο που είναι χτισμένο το 
μοναστήρι, πάνω στη ράχη μιας 
τίγρης. Θα το προσεγγίσουμε 
και θα το φωτογραφήσουμε 
από παρακείμενο λόφο / 
παρατηρητήριο καθώς αυτό 
βρίσκεται κρεμασμένο στην πλαγιά 
ενός βραχώδους βουνού, 900 
μέτρα περίπου από τη βάση του.
Στη συνέχεια θα δούμε το Ντογκ 
Ριμπουνγκ που δεσπόζει με 
τα πέντε πατώματά του, στον 
ορίζοντα της πόλης.

8η μέρα: Πάρο-Κατμαντού
Με πτήση φτάνουμε σήμερα 
στη Κατμαντού πρωτεύουσα 
του απόμακρου Νεπάλ, που 
βρίσκεται φωλιασμένη στα πόδια 
των Ιμαλαϊων. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και με τον αρχηγός 
μας που δεν τελειώνουν ποτέ 
οι «μπαταρίες» του, θα έχουμε 
μία περιήγηση στην πόλη για να 
δούμε, μεταξύ άλλων την κεντρική 
πλατεία Ντάρμπαρ, γύρω από την 
οποία βρίσκονται τα ωραιότερα 
κτίρια της πόλης.

9η μέρα: Κατμαντού-Λάσα
Στην πρωτεύουσα του αυτόνομου 

κρατιδίου του Θιβέτ, που χτίσθηκε 
σε υψόμετρο 3658 μ. στις όχθες 
του ποταμού Kyichu μετάξύ 7ου-
9ου αιώνα, «πετάμε» σήμερα 
το πρωί. Άφιξη στη Λάσα με το 
αποκλειστικό προνόμιο του Θεού, 
να είναι η «Στέγη του Κόσμου», η 
οποία εκπέμπει μυστηριακά όλη 
εκείνη τη σοφία που είναι ταγμένη 
να ζήσει η ανθρωπότητα. 
Με ζεστή καρδιά πηγαίνουμε 
στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη 
διάθεσή σας.

10η μέρα: Λάσα-Ανάκτορα 
Ποτάλα-Μονή Jokhang
Με σκέψη διαυγή και ψυχή 
ευαίσθητη ο αρχηγός σας σήμερα 
το πρωί θα σας γνωρίσει μερικά 
από τα πλέον θρυλικά μνημεία του 
πλανήτη.
Θα ξεκινήσουμε από το Κόκκινο 
Ανάκτορο της Ποτάλα που 
χτίσθηκε τον 17ο αιώνα με 
εντολή του Δαλάϊ Λάμα, ενώ τα 
άσπρα κτίρια του ανακτόρου, 
κατασκευάσθηκαν τον 19ο αιώνα.
Θα δούμε μερικές από τις 999 
αίθουσες που απλώνονται σε 
13 ορόφους και θα συνεχίσουμε 
για τον Ιερότερο Ναό της χώρας 
Τζοχάνγκ (7ος αιώνας), την 
παλαιότερη μονή του Θιβέτ, όλοι 
οι δρόμοι οδηγούν στον Ναό αυτό, 
ο οποίος σήμερα ξανακατοικείται 
από μοναχούς.

11η μέρα: Λάσα-Μοναστήρι 
Ντρεπούνγκ-Σέρα-
Ναρμπουλίνγκα
Το πρωί θα έρθουμε Βόρεια της 
Λάσα, όπου βρίσκεται η Μονή του 
Ντρεπούνγκ (1416), στην οποία οι 
πέντε πρώτοι Δαλάϊ Λάμα διέμεναν 
πριν μετακινηθούν στην Ποτάλα.
Θα επισκεφθούμε τη Μονή που 
ήταν θρησκευτικό και πολιτικό 
κέντρο του δόγματος Gelugpa 
και συνεχίζουμε για τους λόφους 
Γουότο, όπου βρίσκεται το 
Μοναστήρι Σέρα που στην τοπική 
γλώσσα σημαίνει «χαλάζι» και 

αποτελεί το τελευταίο από τα τρία 
μοναστήρια των Κιτρίνων.
Επιστρέφοντας στη Λάσα θα δούμε 
το Πάρκο Ναρμπουλίνγκα με το 
ομώνυμο Παλάτι, το οποίο ήταν το 
Θερινό Ανάκτορο των Δαλάϊ Λάμα. 

12η μέρα: Λάσα-Κατμαντού
Είμαστε τυχεροί που είμαστε εδώ. 
Στα αξιοθέατα που ξεδιπλώθηκαν 
στα μάτια μας και στη ψυχή 
μας χρωστάμε την ευτυχία μας. 
Αφήνουμε τη Λάσα και έρχόμαστε 
με πτήση πάλι στην Κατμαντού για 
να συμπληρώσουμε την γνωριμία 
μας μαζί της.
Άφιξη και μία εκδρομή ακολουθεί 
σε άλλες ονομαστές πόλεις της 
κοιλάδας του Νεπάλ.

13η μέρα: Κατμαντού
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την πτήση 

της αναχώρησης. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο. Ολονύκτια πτήση με 
ενδιάμεσο σταθμό.

14η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.



1η μέρα: Αθήνα-πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο 
και πτήση για την Τεχεράνη με 
ενδιάμεση αλλαγή αεροσκάφους.

2η μέρα: Τεχεράνη-
Περιήγηση Πόλης
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. 
Αργότερα θα συνεχίσουμε με την 
περιήγηση της πρωτεύουσας η 
οποία έχει αρκετά αξιοθέατα και 
μουσεία, τα οποία φιλοξενούν 
μοναδικούς θησαυρούς.
Το Εθνικό Αρχαιολογικό, με 
εκθέματα της Ιρανικής τέχνης, 
το μουσείο χαλιών όπου 
στεγάζονται μερικά από τα 
κορυφαία δημιουργήματα των 
τελευταίων 500 χρόνων και το 
Θησαυροφυλάκιο της Κρατικής 
Τράπεζας, όπου φυλασσονται 
έργα τέχνης αμύθιτης αξίας, όπως 
το Στέμμα του τελευταίου Σάχη, 
καθώς και το μεγαλύτερο άκοπο 
διαμάντι στον κόσμο το Ντιούν 
Νουρ.
Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε 
μεταξύ άλλων την αγορά, το 
παλιό κοινοβούλιο, το παλάτι 
Saad Abad, τα Τζαμιά Ιμάμ και τον 
εθνικό κήπο.

3η μέρα: Τεχεράνη-
Κασάν-Αμπιανέ-Ισφαχάν 
Το πρωί θα συνεχίσουμε οδικώς 
για το Ισφαχάν σε μία υπέροχη 
διαδρομή. 
Πρώτα θα σταθούμε στο Κασάν για 
μια επίσκεψη του πιο περίτεχνου 
παζαριού της Περσίας και του 
αρχοντικού Μπουτζρεντι, του 19ου 
αιώνα.
Συνεχίζοντας θα έρθουμε στα 
φαράγγια του όρους Κάρκας, 
όπου ξεπετάγεται μπροστά μας 
το κοκκινωπό περίγραμμα του 

χωριού Αμπιανέ. 
Άφιξη το απόγευμα στο Ισφαχάν 
που ο Παζολίνι το επέλεξε για 
να γυρίσει την ταινία «Αραβικές 
Νύχτες».

4η μέρα: Ισφαχάν-Ολοήμερη 
Περιήγηση
Το Ισφαχάν που ιδρύθηκε τον 
5ο αι. Π.Χ. στο κεντρικό Ιράν 
αναπτύχθηκε από τον μεγάλο 
Σάχη των Σαφαβιδών Abbas A΄ 
(1588-1629), ο οποίος ξεκίνησε 
την δημιουργία ενός μοντέρνου 
κράτους και κατέστησε το 
Ισφαχάν διαμάντι της Ισλαμικής 
αρχιτεκτονικής.
Στην πρωινή περιήγησή μας θα 
δούμε την πλατεία του Σάχη 
(Μαντάν-Ι-Σάχη) σήμερα πλατεία 
του Ιμάμ Χομεϊνί, το Τζαμί του 
Σάχη, με τις θολωτές αψίδες, 
το Τζαμί του Σείχη Loftolah με 
τον τρίτο από τους ωραιότερους 
τρούλους της Περσίας, το 
παλάτι Ali Qapu, με τον ανοικτό 
εξώστη, το οποίο ήταν έδρα της 
Κυβέρνησης και το Τέμενος της 
Αγίας Παρασκευής.
Στη συνέχεια θα δούμε τις 
περίφημες γέφυρες του ποταμού 
Ζαγιάντ, το εξαίσια διακοσμημένο 
Ναό Βονκ που συγκεράζει 
Ισλαμική αρχιτεκτονική με 
Χριστιανική αναγεννησιακή τέχνη 
και θα καταλήξουμε στο σκεπαστό 
παζάρι ένα από τα ωραιότερα που 
έχετε επισκεφθεί. 

5η μέρα: Ισφαχάν-
Ολοήμερη Περιήγηση 
Το Ισμαχάν είναι η πλέον 
μυστηριακή πόλη της Περσίας. 
Ο ποταμός Ζαγιαντε Ρουντ που 
σημαίνει «Ζωοδότης Ποταμός» 
διασχίζει την πόλη με τα παλάτια, 
τα Τζαμιά, τους κήπους και τα 

παζάρια. 
Το πρωί θα έχουμε μία 
συμπληρωματική περιήγηση στην 
πόλη για να δούμε το τζαμί Monar 
Jonban με τους κινούμενους 
μιναρέδες, την έπαυλη Hasht 
Behesht και το τέμπλο της φωτιάς 
Atashgat.

6η μέρα: Ισφαχάν-
Ναϊν-Γιάζντ
Η Γιάζντ στην οποία θα έρθουμε 
σήμερα, με ενδιάμεση στάση σε 
μικρές οάσεις, στους αμμόλοφους 
του Νταστ-Ε-Καβιρ, στο Τζαμί 
Jame και στην διάσημη για τα 
χαλιά της Ναϊν, η οποία ήταν η 
πρωτεύουσα των Μοζαφαριδών.
Μπαίνοντας στην πόλη, που είναι 
χτισμένη στην άκρη της εχθρικής 
Αλμυρής Ερήμου, θα σταθούμε 
στους Πύργους της Σιωπής, 
τον χώρο όπου μέχρι το 1950 
τοποθετούνταν οι νεκροί των 
Ζωροαστρών. Στη συνέχεια θα 
πάμε στο ιερό, που το στολίζουν τα 
σύμβολα του Άχουρα Μάζντα και 
θα παρατηρήσουμε το χώρο που 
φυλάσσεται η άσβεστη Φλόγα. 
Αργότερα τα ισλαμικά μνημεία 
της πόλης θα κερδίσουν το 
ενδιαφέρον μας, όπως το 
συγκρότημα του Εμίρη Τσαγκ 
Μαγκ, το Τζαμί της Παρασκευής 
και το γειτονικό Ροχνόντιν που 
στολίζεται με τον δεύτερο από 
τους ωραιότερους τρούλους της 
Περσίας. 

7η μέρα: Γιάζντ-
Πασαργάδες-Σιράζ
Το πρωί συνεχίζουμε για τις 
Πασαργάδες όπου η Περσική 
μνημειακή τέχνη είναι γνωστή 
από τα ερείπια των πάλαι ποτέ 
επιβλητικών ανακτόρων που 
χτίσθηκαν από τον Κύρο τον 

Μεγάλο (Βασ. 549-528 Π.Χ.), 
της περσεπόλεως, έργο τριών 
μοναρχών του Δαρείου, του Ξέρξη 
και το Αρταξέρξη, μία πόλη που 
δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Θα επισκεφθούμε τον χώρο στα 
2.000 μέτρα, όπου φιλοξενείται 
το καλοδιατηρημένο κτίσμα του 
Τάφου του Κύρου του Μεγάλου 
και θα συνεχίσουμε για το Σιράζ, 
το διοικητικό κέντρο της χώρας, 
ποιητική και πνευματική συνάμα 
πρωτεύουσα της Περσίας.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

8η μέρα: Σιράζ-Περσέπολης-
Νεκρόπολη Ναξι Ρουστάμ-
Σιράζ-Περιήγηση Πόλης
Στην Περσέπολη βρίσκεται το 
ανάκτορο των Αχαιμενιδών, 
μεγάλο συγκρότημα με αίθουσες 
ακρόασης και διασκοσμημένους 
χώρους υποδοχής. Ο Δαρείος Α΄ 
το 512 π.Χ. άρχισε την κατασκευή 
ενός τεράστιου ανάκτορου, 
το οποίο ολοκληρώθηκε από 
μετέπειτα βασιλείς μετά από 200 
χρόνια, με στόχο την αξιοποίησή 
του ως καλοκαιρινό ανάκτορο. 
Το απόγευμα θα επιστρέψουμε 
στην πόλη όπου θα έχουμε μία 
μεστή περιήγηση. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν τα μαυσωλεία 
των ποιητών Σααντί και Χαφεζ, 
το πάρκο Μπαγκεραμ με το 
παλάτι των Κατζάρων, το Ιερό 
Τέμενος Σαχτσεραγκ, το Τζαμί 
Vakil και το παζάρι Vakil όπου θα 
καταλήξουμε.

9η μέρα: Σιράζ-Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για 
την Αθήνα.

48 49

ιστορική περσια-(κασπια)
9 - 1 3  Μ έ Ρ έ Σ

Τεχεράνη-Ισφαχάν-Ναϊν-Γιάζντ-Πασαργάδες-Περσέπολη-Σιράζ-
(Ταυρίδα-Καντοβάν-Ταμπρίζ-Αρνταμπέλ-Αντζαλί-Μασουλέ)
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κασπια-
ιστορική περσια 
1 3  Μ έ Ρ έ Σ

1η μέρα: Αθήνα-Ταυρίδα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Ταυρίδα. 

2η μέρα: Ταυρίδα-Μοναστήρι 
Αγίου Στεφάνου της Τζόλφα 
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.
Αργότερα συνεχίζουμε μέσα από 
μια συναρπαστική διαδρομή στις 
εσχατιές της Περσίας εκεί που 
αρχίζει το αρμενικό οροπέδιο, για 
να επισκεφθούμε το οχυρωμένο 
αρμενικό μοναστήρι του Αγίου 
Στεφάνου της Τζόλφα, ένα 
εκπληκτικό συγκρότημα με τρία 
Μοναστήρια. 
Το απόγευμα θα επιστρέψουμε 
στην Ταυρίδα, για να 
εξερευνήσουμε το λαβυρινθώδες 
παζάρι και τα μεγαλοπρεπή ερείπια 
του Μπλε Τζαμιού.

3η μέρα: Ταυρίδα-
Καντοβάν-Ταυρίδα
Μετά το πρωινό συνεχίζουμε 
οδικώς για το ορεινό χωριό, 
Καντοβάν στους πρόποδες του 
όρους Σαχάντ. 
Το διαβρωμένο τοπίο και οι 
τρωγλοδυτικές κατοικίες του 
Ιρανικού Αζερμπαιτζάν θα μας 

αφήσουν άφωνους, οι κάτοικοι 
ζουν σε σπηλιές μέσα στους 
ηφαιστειογενείς βράχους εδώ και 
700 χρόνια.
Επιστρέφοντας στην Ταυρίδα θα 
επισκεφθούμε την Ακρόπολη (Ali 
Shah Citadel) και τους τάφους 
των ποιητών. 

4η μέρα: Ταμπρίζ-
Αρνταμπέλ-Αντζαλί (416 χλμ.)
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για την 
Κασπία, 
Καθ’ όδόν θα επισκεφθούμε το 
Αρνταμπέλ, γνωστό για τα χαλιά 
του, όπου θα φωτογραφήσουμε το 
σπουδαίο Μαυσωλείο Safi-Al-Din 
και στη συνέχεια κατηφορίζοντας 
στο βαθύπεδο της Κασπίας θα 
αντικρύσουμε δασωμένα τοπία, 
κατάφυτες κοιλάδες, ορυζώνες 
και φυτείες τσαγιού, 
Το απόγευμα θα καταλήξουμε στο 
ήρεμο Αντζαλί και αφού δούμε 
πρώτα την γραφική ψαραγορά,θα 
εγκατασταθούμε στο ξενοδοχείο.

5η μέρα: Αντζαλί-
Μασουλέ-Τεχεράνη
Το πρωί θα επισκεφθούμε τα 
αξιοθέατα του Αντζαλί που 
περηφανεύεται στις όχθες της 
Κασπίας. 
Αργότερα θα αφήσουμε την 
πεδιάδα της Κασπίας και θα 
συνεχίσουμε για το ορεινό 
χωριό Μασουλέ περνώντας από 

τα δασωμένα τοπία του όρους 
Εζλμπουρζ, 
Θα φωτογραφήσουμε τις 
ομορφιές του Μασουλέ, το οποίο 
υψώνεται αμφιθεατρικά με σπίτια 
χτισμένα μέσα στο βουνό και με 
τοίχους καλυμμένους από κίτρινο 
πηλό.

Συνεχίζουμε για την Τεχεράνη. 
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

6η έως και 13η μέρα: 
Το ταξίδι συνεχίζεται όπως 
περιγράφεται στο πρόγραμμα 
Ιστορική Περσία από την 2η έως 
και την 9η μέρα

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* και 5* ή 5*
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα.

Δεν Περιλαμβάνονται:  
• Βίζα εισόδου ( Το διαβατήριο να μην φέρει σφραγίδα εισόδου στο Ισραήλ )

Σημείωση:
•Το ταξίδι ενδέχεται, ανάλογα με την ημέρα της αναχώρησης να εκτελείται 
αντιστρόφως. Με μία νύκτα επιπλέον στο Σιράζ αντί στην Τεχεράνη.



Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 
Περιλαμβάνονται
• Ξενοδοχεία A’ κατηγορίας ή πολυτελείας
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα

πολιτιστική 
αρμεΝια
9  μ ε ρ ε σ

έρεβάν-Γκαρνί-Γκέκαρτ-έτσμιαζίν-Ζβάρτνοτς-Τσαχκαντζόρ-Λίμνη Σεβάν-Χορβιράπ-
Νοραβάνγκ Ασχταράκ-Οχυρό Άμπερντ
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1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την πρωτεύουσα στης 
Αρμενίας, το Ερεβάν.

2η μέρα: Ερεβάν 
Άφιξη νωρίς το πρωί και μεταφορά 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη 
διάθεσή σας.

3η μέρα: Ερεβάν-
Περιήγηση Πόλης 
Στη σημερινή μας πρωινή 
περιήγηση. Θα περάσουμε από 
τις λεωφόρους Μάστοτς και 
Αμποβιάνι για να καταλήξουμε 
στο Ινστιτούτο Ματενανταράν, 
όπου φυλάσσονται 17.000 σπάνια 
χειρόγραφα της αρμενικής 
γλώσσας που αντιπροσωπεύουν 
την αρχαία μεσαιωνική επιστήμη 
και την κουλτούρα από όλες τις 
περιοχές της χώρας. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το μνημείο των 
θυμάτων της γενοκτονίας των 
Αρμενίων και το Erebuni Museum.

4η μέρα: Ερεβάν-Γκαρνί-
Γκέκαρτ-Κοιλάδα του ποταμού 
Αζάτ 
Το πρωί θα επισκεφθούμε το 
Γκαρνί, με τον παγανιστικό 
ναό μοναδικό δείγμα της 
ειδωλολατρικής κουλτούρας της 
Αρμενίας. 
Στη συνέχεια θα προσεγγίσουμε 
τα φαράγγια του ποταμού Αζάτ 

(1700μ.) όπου στο άνω μέρος 
της κοιλάδας του ποταμού θα 
επισκεφθούμε τη μονή Γκέκαρτ η 
οποία συνίσταται από τις εκκλησίες 
και τους τύμβους που σκάφτηκαν 
μέσα στο βράχο, κατά τη διάρκεια 
του 13ου αιώνα και προστατεύεται 
από την Unesco. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε ένα 
εργοστάσιο παραγωγής τοπικού 
μπράντι και θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο μας. 

5η μέρα: Ερεβάν-Ετσμιαζίν-
Αρχαιολογική ζώνη Zvartnots 
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για 
τα ερείπια της ακρόπολης του 
αρχαίου Ερεμπούνι, το οποίο 
υπήρξε σημαντικό οικονομικό και 
πολιτιστικό κέντρο της εποχής.
Στη διαδρομή μας προς την 
επαρχία Armavir θα επισκεφθούμε 
την εκκλησία St Hripsime του 
7ου αιώνα (Αγία Χριπσίμε) ένα 
εξαιρετικό δείγμα κλασσικής 
αρμενικής αρχιτεκτονικής. Στη 
συνέχεια θα έρθουμε στο Ετσμιαζίν 
του οποίου οι ναοί και τα ερείπια 
της εκκλησίας του ανακτόρου στο 
Zvartnots αποτελούν δείγματα του 
βυζαντινού ρυθμού που άφησε την 
σφραγίδα του στην αρχιτεκτονική 
της περιοχής τον 7o αιώνα . 
Το Ετσμιαζίν υπήρξε θρησκευτικό 
κέντρο της Αρμενικής αποστολικής 
εκκλησίας και τόπος διαμονής 
του πνευματικού της ηγέτη και 

ιδρυτή της αρμενικής εκκλησίας 
του Άγιου Γρηγορίου του 
Πεφωτισμένου. 
Αργότερα θα επιστρέψουμε στο 
Ερεβάν και θα έχουμε χρόνο για να 
σεργιανίσουμε στη γνωστή αγορά 
Βερνισάζ.

6η μέρα: Ερεβάν-Τσακχκαντζόρ 
Λίμνη Sevan
Σήμερα θα συνεχίσουμε με μία 
ολοήμερη εκδρομή για το Tsakh-
kadzor.
Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 
Kecharis (11ος-13ος αιώνας), 
σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο 
και επιστρέφοντας στο Ερεβάν 
θα έρθουμε στην πανέμορφη 
λίμνη Sevan, από τις ψηλότερες 
στον κόσμο και γνωστή για 
τα διαφορετικά είδη ψαριών, 
αποκαλούμενη και «Πριγκίπισσα 
των ψαριών».
Στη Χερσόνησο θα δούμε τα 
μοναστήρια St. Karapet και Ar-
akelots και θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο. 

7η μέρα: Ερεβάν-
Μονή Χορ Βιραπ-Αραράτ-Μονή 
Νοραβάνγκ
Το πρωί θα συνεχίσουμε με μία 
ενδιαφέρουσα εκδρομή προς την 
περιοχή του Αραράτ το οποίο 
υψώνεται μεταξύ των συνόρων 
της Τουρκίας, Αρμενίας και του 
Ιράν και στο οποίο κατά την 

παλαιά διαθήκη προσάραξε η 
Κιβωτός του Νώε. Καθ΄οδόν θα 
επισκεφθούμε το μοναστήρι Χορ 
Βιραπ, το πιο διάσημο προσκύνημα 
στην Αρμενία, όπου ο Γρηγόριος 
Lusavorich (Άγιος Γρηγόριος, 
ο Πεφωτισμένος) φυλακίστηκε 
για 13 χρόνια γιατί διέδιδε το 
Χριστανισμό.
Συνεχίζουμε για το μοναστήρι 
Νοραβάνγκ, που θεωρείται ένα 

από τα πέντε αριστουργήματα 
της αρμενικής αρχιτεκτονικής, 
φωλιασμένο στα 1560 ύψος.

8η μέρα: Ερεβάν-Ashtarak-
Άμπερντ
Πρωινό και αναχώρηση για να 
επισκεφθούμε την περιοχή Asha-
tarak, στους πρόποδες του όρους 
Aragats, του ψηλότερου βουνού 
της Αρμενίας (4090 μέτρα), όπου 
βρίσκονται οι εκκλησίες Karm-
ravor και Tsiranavor (5ος αιώνας) 
οι παλαιότερες της περιοχής. Μία 
σύντομη βόλτα και στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το κάστρο 
Amberd. 
Αργότερα επιστροφής στο Ερεβάν. 

9η μέρα: Ερεβάν-Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής. Άφιξη στην 
Αθήνα.
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 
Περιλαμβάνονται
• Ξενοδοχεία A’ κατηγορίας ή πολυτελείας
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα
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παΝοραμα 
ουζμπεκισταΝ 
1 0  μ ε ρ ε σ

Τασκένδη-Σαμαρκάνδη-Σαχριζάμπζ-Νουράτα 
Μπουχάρα-Ουργκέντς- Χίβα

1η μέρα: Αθήνα-Τασκένδη
Πτήση με ενδιαμεσή αλλαγή 
αεροσκάφους για το Ουζμπεκιστάν. 
Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Τασκένδη-Σαμαρκάνδη 
(350 χλμ)
Άφιξη το πρωί στην πρωτεύουσα 
του Ουζμπεκιστάν και συνεχίζουμε 
οδικώς για τη Σαμαρκάνδη, η 
οποία έχει οικοδομηθεί πάνω σε 
μία από τις αντηρίδες των Όρεων 
Ramir. Χρόνος για ανάπαυση.

3η μέρα: Σαμαρκάνδη-Ολοήμερη 
περιήγηση πόλης         
Στην ολοήμερη περιήγηση 
μας θα επισκεφθούμε, μεταξύ 
άλλων, την πλατεία Ρεγκιστάν, 
τους περίφημους Μεντρεσέδες 
Ουλουγκμπεκ, Τσέρντορ και 
Τιλιακάρι, το Μαυσωλείο Γκουρ 
Εμίρ, το οποίο στεγάζει τον τάφο 
του Ταμερλάνου, το Τεμένος 
Μπιμπί-Χανούμ, το αστεροσκοπείο 
του Ulubes και την νεκρόπολη 
Σάζι Σίντα (ο ζωντανός βασιλιάς), 
ένα μακρόστενο σύμπλεγμα είκοσι 
μαυσωλείων. 

4η μέρα: Σαμαρκάνδη 
Σαχριζάμπζ-Σαμαρκάνδη          
Αναχώρηση το πρωί για 
μια ολοήμερη εκδρομή στο 
Σαχριζάμπζ, που πήρε την περσική 
ονομασία του από τον Τιμουρ 
Λένγκ (Ταμερλάνο), ο οποίος έζησε 
στην όμορφη αυτή πόλη μέσα στην 
χλιδή του Ακ-Σαράι (Λευκό Παλάτι) 
από το οποίο σώζονται σήμερα οι 
υποβαστάζουσες αψιδωτές γωνιές 

των προπυλαίων. 
Θα επισκεφθούμε, μεταξύ άλλων, 
το θερινό Λευκό Παλάτι (Ακ–
Σαράι), το τζαμί Kok-Gumbas , 
το Khazret-Imam και το παζάρι 
της πόλης και αργότερα θα 
επιστρέψουμε στην Σαμαρκάνδη.

5η μέρα: Σαμαρκάνδη-Νουράτα-
Mπουχάρα (415 χλμ περίπου)
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για την 
Μπουχάρα. 
Στην διαδρομή μας θα 
επισκεφθούμε την πόλη Νουράτα 
για να δούμε το φρούριο, το οποίο, 
ο θρύλος λέει πως έχει χτισθεί 
από τον Μέγα Αλέξανδρο και το 
τζαμί με την κολυμπήθρα με τα 
ιερά ψάρια. Αργότερα άφιξη στη 
Μπουχάρα.

6η μέρα: Μπουχάρα-Ολοήμερη 
Περιήγηση-Φολκλορικοί Χοροί       
Σήμερα, μεταξύ άλλων, θα 
επισκεφθούμε τον μιναρέ Πόι 
Καλιάν, την Χαγάκα Ντιβάν Μπέγκι 
(καραβάν σεράι του 17ου αιώνα), 
την Σιντέλα Αρκ (Ακρόπολη του 7ο 
– 8ο αιώνα), το Χάνι Φαυζαμπάντ, 
το Τζαμί Μαγκόγκι Ατάρι, το 
Θερινό Παλάτι του Σιτόρα Χότζα, 
την Πλατεία Ρεγκιστάν, με το 
άγαλμα του Νασρεντίν Χότζα, 
όπου γίνονταν όλες οι δημόσιες 
εκτελέσεις, το περίφημο τζαμί 
Μπολό Χαούζ που πραγματικά 
θα σας μαγέψει με τις ξύλινες 
κιονοστοιχίες, την σκεπαστή 
αγορά Tάκι Ζαργκαρόν και το 
Μαυσωλείο των Σαμανιδών του 
9ου αιώνα, όπου η σελτζούκικη 

επίδραση έχει διατηρηθεί, άθικτη. 
Το βράδυ δείπνο με φολκλορικούς 
χορούς.

7η μέρα: Μπουχάρα-Ουργκέντς 
(550 χλμ)             
Διασχίζοντας την έρημο Κιζίλ Κουλ 
θα έρθουμε στην Ουργκέντς. 
Διανυκτέρευση στην Χίβα ή την 
γειτονική Ουργκέντς σε απλό 
ξενοδοχείο.

8η μέρα: Ουργκέντς-Τασκένδη
Στην σημερινή μας περιήγηση 
στη Χίβα. Θα θαυμάσουμε τον 
περίφημο Ημιτελή Μιναρέ το 
περίφημο τζαμί Juma, το χαμάμ το 
καραβάν σεραϊ, καθώς και όλα τα 
υπόλοιπα αξιοθέατα της πόλης που 
θα κρατήσουν το ενδιαφέρον σας 
ζωντανό. 
Το απόγευμα επιστρέφουμε 
αεροπορικώς στην Τασκένδη. 

9η μέρα: Τασκένδη
Η πόλη συνδυάζει το πνέυμα της 
ανατολικής παράδοσης και αυτό 
της σύγχρονης κοινωνίας. 
Στην πρωινή μας ξενάγηση 
θα θαυμάσουμε την Μεντρέσα 
Μπαρόκ Χαν, τα ανατολίτικα χαμάμ 
και τα λίγα διατηρητέα τετράγωνα 
της παλαιάς πόλης, που έχουν 
διασωθεί από τον σεισμό του 1966 
και τα πολύβουα παζάρια.

10η μέρα: Τασκένδη
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση με ενδιάμεσο σταθμό. 
Άφιξη στην Αθήνα αυθημερόν.
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* 
• Hμιδιατροφή κάθε μέρα
• Φολκλορικό πρόγραμμα την 6η μέρα

Δεν Περιλαμβάνονται
• Βίζα εισόδου 
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• Σαμαρκάνδη-Κεντρικό Ουζμπεκιστάν 14ος-15ος Αιώνας
• Σαχριτζάμπ Νότιο Ουζμπεκιστάν 14ος-15ος Αιώνας
• Ιστορικό κέντρο Μπουχάρας 1ος-16ος Αιώνας
• Χίβα-Επαρχία Χορέσμ 16ος-19ος Αιώνας
• Ισφαχάν-Κεντρικό Ιράν 16ος-17ος Αιώνας
• Πασαργάδες-Επαρχία Φαρς
• Περσέπολη-Επαρχία Φαρς 6ος-7ος Αιώνας π.Χ.

1η μέρα: Αθήνα-Τασκένδη
Πτήση με ενδιαμεσή αλλαγή 
αεροσκάφους για το 
Ουζμπεκιστάν. 
Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Τασκένδη-Σαμαρκάνδη 
(350 χλμ)
Άφιξη το πρωί στην πρωτεύουσα 
του Ουζμπεκιστάν και συνεχίζουμε 
οδικώς για τη Σαμαρκάνδη, η 
οποία έχει οικοδομηθεί πάνω σε 
μία από τις αντηρίδες των Όρεων 
Ramir. Χρόνος για ανάπαυση.

 3η μέρα: Σαμαρκάνδη-
Ολοήμερη περιήγηση πόλης          
Στην ολοήμερη περιήγηση μας θα 
επισκεφθούμε, μεταξύ άλλων, την 
πλατεία Ρεγκιστάν, τους περίφημους 
Μεντρεσέδες Ουλουγκμπεκ, 
Τσέρντορ και Τιλιακάρι, το περίφημο 
Μαυσωλείο Γκουρ Εμίρ, το οποίο 
στεγάζει τον τάφο του Ταμερλάνου, 
το Τεμένος Μπιμπί-Χανούμ, το 
αστεροσκοπείο του Ulubes και την 
νεκρόπολη Σάζι Σίντα (ο ζωντανός 
βασιλιάς), ένα μακρόστενο 

σύμπλεγμα είκοσι μαυσωλείων. 

 4η μέρα: Σαμαρκάνδη-
Σαχριζάμπζ-Σαμαρκάνδη           
Αναχώρηση το πρωί για 
μια ολοήμερη εκδρομή στο 
Σαχριζάμπζ, που πήρε την περσική 

ονομασία του από τον Τιμουρ 
Λένγκ (Ταμερλάνο), ο οποίος 
έζησε στην όμορφη αυτή 
πόλη μέσα στην χλιδή του 
Ακ-Σαράι (Λευκό Παλάτι) από 
το οποίο σώζονται σήμερα οι 
υποβαστάζουσες αψιδωτές γωνιές 
των προπυλαίων. 
Θα επισκεφθούμε, μεταξύ άλλων, 
το θερινό Λευκό Παλάτι (Ακ-
Σαράι), το τζαμί Kok-Gumbas , 
το Khazret-Imam και το παζάρι 
της πόλης και αργότερα θα 
επιστρέψουμε στην Σαμαρκάνδη.

5η μέρα: Σαμαρκάνδη-Νουράτα-
Mπουχάρα (415 χλμ περίπου)
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για την 
Μπουχάρα. 
Στην διαδρομή μας θα 
επισκεφθούμε την πόλη Νουράτα 

για να δούμε το φρούριο, το οποίο, 
ο θρύλος λέει πως έχει κτισθεί 
από τον Μέγα Αλέξανδρο και το 
τζαμί με την κολυμπήθρα με τα 
ιερά ψάρια. 
Αργότερα άφιξη στη Μπουχάρα.

 6η μέρα: Μπουχάρα-
Ολοήμερη Περιήγηση-
Φολκλορικοί Χοροί       
Σήμερα, μεταξύ άλλων, θα 
επισκεφθούμε τον μιναρέ Πόι 
Καλιάν, την Χαγάκα Ντιβάν 
Μπέγκι (καραβάν σεράι του 
17ου αιώνα), την Σιντέλα Αρκ 
(Ακρόπολη του 7ο-8ο αιώνα), 
το Χάνι Φαυζαμπάντ, το Τζαμί 
Μαγκόγκι Ατάρι, το Θερινό Παλάτι 
του Σιτόρα Χότζα, την Πλατεία 
Ρεγκιστάν, με το άγαλμα του 
Νασρεντίν Χότζα, όπου γίνονταν 
όλες οι δημόσιες εκτελέσεις, το 
περίφημο τζαμί Μπολό Χαούζ 
που πραγματικά θα σας μαγέψει 
με τις ξύλινες κιονοστοιχίες, 
την σκεπαστή αγορά Tάκι 
Ζαργκαρόν και το Μαυσωλείο 
των Σαμανιδών του 9ου αιώνα, 
όπου η σελτζούκικη επίδραση 
έχει διατηρηθεί, άθικτη. Το βράδυ 
δείπνο με φολκλορικούς χορούς.

 7η μέρα: Μπουχάρα-
Ουργκέντς (550 χλμ)             
Διασχίζοντας την έρημο Κιζίλ 
Κουλ θα έρθουμε στην Ουργκέντς. 

Διανυκτέρευση στην Χίβα ή την 
γειτονική Ουργκέντς σε απλό 
ξενοδοχείο.
8η μέρα: Ουργκέντς-Τασκένδη
Στην σημερινή μας περιήγηση 
στη Χίβα. Θα θαυμάσουμε τον 
περίφημο Ημιτελή Μιναρέ το 
περίφημο τζαμί Juma, το χαμάμ το 
καραβάν σεραϊ, καθώς και όλα τα 
υπόλοιπα αξιοθέατα της πόλης που 
θα κρατήσουν το ενδιαφέρον σας 
ζωντανό. 
Το απόγευμα επιστρέφουμε 
αεροπορικώς στην Τασκένδη. 

9η μέρα: Τασκένδη
Η πόλη συνδυάζει το πνέυμα της 
ανατολικής παράδοσης και αυτό 
της σύγχρονης κοινωνίας. 
Στην πρωινή μας ξενάγηση 
θα θαυμάσουμε την Μεντρέσα 
Μπαρόκ Χαν, τα ανατολίτικα χαμάμ 
και τα λίγα διατηρητέα τετράγωνα 
της παλαιάς πόλης, που έχουν 
διασωθεί από τον σεισμό του 1966 
και τα πολύβουα παζάρια.

10η μέρα: Τασκένδη-Τεχεράνη
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Τεχεράνη. 
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος.

11η μέρα: Τεχεράνη-Περιήγηση 
Πόλης
Μετά το πρωινό θα συνεχίσουμε 
με την περιήγηση της 
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πρωτεύουσας για να δούμε το 
Εθνικό Αρχαιολογικό, με εκθέματα 
της Ιρανικής τέχνης, το μουσείο 
χαλιών και το Θησαυροφυλάκιο 
της Κρατικής Τράπεζας, όπου 
φυλασσονται έργα τέχνης 
αμύθιτης αξίας, όπως το Στέμμα 
του τελευταίου Σάχη, καθώς και το 
μεγαλύτερο άκοπο διαμάντι στον 
κόσμο το Ντιούν Νουρ.
Στη συνέχεια θα έρθουμε στα 
αξιοθέατα της πόλης για να 
περιηγηθούμε μεταξύ άλλων την 
αγορά, το παλιό κοινοβούλιο, το 
παλάτι Saad Abad, τα Τζαμιά Ιμάμ 
και τον εθνικό κήπο.

12η μέρα: Τεχεράνη-Κασάν-
Αμπιανέ-Ισφαχάν 
Το πρωί θα συνεχίσουμε οδικώς 
για το Ισφαχάν με επίσκεψη 
στο Κασάν, του πιο περίτεχνου 
παζαριού της Περσίας και του 
αρχοντικού Μπουτζρεντι, του 19ου 
αιώνα.Συνεχίζοντας θα έρθουμε 
στα φαράγγια του όρους Κάρκας, 
όπου ξεπετάγεται μπροστά μας το 
κοκκινωπό περίγραμμα του χωριού 
Αμπιανέ. Άφιξη το απόγευμα στο 
Ισφαχάν.

 13η μέρα: Ισφαχάν-
Ολοήμερη Περιήγηση           
Στην πρωινή περιήγησή μας θα 
δούμε, μεταξύ άλλων, την πλατεία 
του Σάχη (Μαντάν-Ι-Σάχη), το 
Τζαμί του Σάχη, το Τζαμί του Σείχη 
Loftolah, το παλάτι Ali Qapu και το 

Τέμενος της Αγίας Παρασκευής.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τις 
περίφημες γέφυρες του ποταμού 
Ζαγιάντ, τον εξαίσια διακοσμημένο 
Ναό Βονκ και το γραφικό σκεπαστό 
παζάρι ένα από τα ωραιότερα που 
έχετε επισκεφθεί. 

 14η μέρα: Ισφαχάν-
Ολοήμερη Περιήγηση            
Το πρωί θα έχουμε μία ακόμα 
περιήγηση στα αξιοθέατα 
της πόλης, για να δούμε το 
τζαμί Monar Jonban με τους 
κινούμενους μιναρέδες, την 
έπαυλη Hasht Behesht και το 
τέμπλο της φωτιάς Atashgat.

15η μέρα: Ισφαχάν-Ναϊν-Γιάζντ
Η Γιάζντ στην οποία θα έρθουμε 
σήμερα, με ενδιάμεση στάση σε 
μικρές οάσεις, στους αμμόλοφους 
του Νταστ-Ε-Καβιρ, στο Τζαμί 
Jame και στην διάσημη για 
τα χαλιά της Ναϊν, ήταν η 
πρωτεύουσα των Μοζαφαριδών 
(1318-1393).
Μπαίνοντας στην πόλη θα 
σταθούμε στους Πύργους της 
Σιωπής και στη συνέχεια θα πάμε 
στον χώρο που φυλάσσεται η 
άσβεστη Φλόγα. 
Αργότερα τα ισλαμικά μνημεία της 
πόλης θα κερδίσουν το ενδιαφέρον 
μας, όπως το συγκρότημα του 
Εμίρη Τσαγκ Μαγκ, το Τζαμί της 
Παρασκευής και το γειτονικό 
Ροχνόντιν που στολίζεται με τον 

δεύτερο από τους ωραιότερους 
τρούλους της Περσίας. 

 16η μέρα: Γιάζντ-
Πασαργάδες-Σιράζ              
Το πρωί συνεχίζουμε για τις 
Πασαργάδες που χτίσθηκαν από 
τον Κύρο τον Μεγάλο (Βασ. 549-
528 Π.Χ.), της περσεπόλεως, έργο 
τριών μοναρχών του Δαρείου, του 
Ξέρξη και το Αρταξέρξη, μία πόλη 
που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Θα επισκεφθούμε τον χώρο στα 
2.000 μέτρα, όπου φιλοξενείται 
το καλοδιατηρημένο κτίσμα του 
Τάφου του Κύρου του Μεγάλου και 
θα συνεχίσουμε για το Σιράζ, το 
διοικητικό κέντρο της χώρας.

17η μέρα: Σιράζ-Περσέπολης-
Νεκρόπολη Ναξι Ρουστάμ-Σιράζ-
Περιήγηση Πόλης
Στην Περσέπολη, τα ερείπια 

της οποίας θα επισκεφθούμε 
σήμερα βρίσκεται το ανάκτορο 
των Αχαιμενιδών, το οποίο ο 
Δαρείος Α΄ το 512 π.Χ. άρχισε την 
κατασκευή και ολοκληρώθηκε 
από μετέπειτα βασιλείς μετά 
από 200 χρόνια. Το απόγευμα θα 
επιστρέψουμε στο Σιράζ, όπου θα 
περιηγηθούμε στα μαυσωλεία των 
ποιητών Σααντί και Χαφεζ, στο 
πάρκο Μπαγκεραμ με το παλάτι 
των Κατζάρων, στο Ιερό Τέμενος 
Σαχτσεραγκ, στο Τζαμί Vakil και 
στο παζάρι Vakil.

18η μέρα: Σιράζ-Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την 
Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται:
•  Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* (Ουζμπεκιστάν), εκτός από τη Ουργκέτς όπου 

3* και 5* (Περσία)
• Hμιδιατροφή κάθε μέρα
• Φολκλορικό πρόγραμμα την 6η μέρα

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Βίζα εισόδου στο Ουζμπεκιστάν και στην Περσία ( το διαβατήριο να μην φέρει 
σφραγίδα εισόδου στο Ισραήλ )
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•  Μονή Γκέκαρτ-Κοιλάδα Αζάτ-κεντρική Αρμενία 12ος-14ος αιώνας
• Ετσμιαζίν-Δυτική Αρμενία 5ος-17ος αιώνας
• Μονή Χάγκμπατ-Βόρεια Αρμενία 10ος-13ος αιώνας
• Αρχαιολογικός χώρος Zvarnots 5ος-17ος αιώνας
• St Hripsina 616
•  Μτσχέτα «Πόλη μουσείο»-Ανατολική Γεωργία 3ος αιώνας π.Χ.

1η μέρα: Αθήνα-Ερεβάν 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Ερεβάν, πρωτεύουσα 
στης Αρμενίας, που έχει χρώμα 
τριανταφυλλί και γκρίζο μια και 
τα καλοχτισμένα δημόσια κτίρια 
της είναι φτιαγμένα από πέτρα 
και ντόπιο μάρμαρο σε αυτές τις 
αποχρώσεις. 

 2η μέρα: Ερεβάν-Γκαρνί-
Μονή Γκέκαρτ-Κοιλάδα του 
ποταμού Αζάτ 
‘Αφιξη στο Ερεβάν μία από τις 
αρχαιότερες πόλεις στον κόσμο, 
η αρχιτεκτονική της οποίας 
φέρει έντονα τη σφραγίδα της 
σοβιετικής παρουσίας, αλλά και τα 
ίχνη του παρελθόντος της.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και αναχώρηση για την περιοχή 
Κατογιάκ, όπου με θέα το βιβλικό 
όρος του Αραράτ θα επισκεφθούμε 
το Γκαρνί, με τον παγανιστικό 
ναό μοναδικό δείγμα της 
ειδωλολατρικής κουλτούρας της 
Αρμενίας. 
Στη συνέχεια θα προσεγγίσουμε 
τα φαράγγια του ποταμού Αζάτ 
(1700μ.) όπου θα επισκεφθούμε τη 
μονή Γκέκαρτ η οποία συνίσταται 
από τις εκκλησίες και τους 
τύμβους που σκάφτηκαν μέσα 
στο βράχο, κατά τη διάρκεια του 
13ου αιώνα. Η μονή δίπλα σε ένα 

αρχαίο ιερό κοντά σε μια πηγή 
προστατεύεται από την Unesco. 
Στο μοναστήρι φυλασσόταν η 
λόγχη του Ρωμαίου στρατιώτη 
που τρύπησε το σώμα του Χριστού 
κατά τη σταύρωσή του. Η λόγχη 
σήμερα εκτίθεται ως ιερό κειμήλιο 
στο καθεδρικό μουσείο του 
Ετσμιαζίν

3η μέρα: Ερεβάν-Μονή Χορ 
Βιραπ-Αραράτ-Νοραβάνκ
Το πρωί θα συνεχίσουμε με μία 
ενδιαφέρουσα εκδρομή προς την 
περιοχή του Αραράτ το οποίο 
υψώνεται μεταξύ των συνόρων 
της Τουρκίας, Αρμενίας και του 
Ιράν και στο οποίο κατά την 
παλαιά διαθήκη προσάραξε η 
Κιβωτός του Νώε.
Καθ΄οδόν θα επισκεφθούμε το 
μοναστήρι Χορ Βιραπ όπου ο 
Γρηγόριος Lusavorich (Άγιος 
Γρηγόριος, ο Πεφωτισμένος) ήταν 
φυλακισμένος για 13 χρόνια γιατί 
διέδιδε το Χριστανισμό.
Αργότερα στη διαδρομή μας 
προς το Αρενί θα επισκεφθούμε 
ένα εργοστάσιο οινοποιίας όπου 
θα δοκιμάσουμε τη γεύση του 
κρασιού της περιοχής και θα 
καταλήξουμε στο μοναστήρι 
Νοραβάνκ, το οποίο φωλιασμένο 
στα 1550 μέτρα κυριαρχείται 
από υψηλά βουνά τα οποία 

του προσδίδουν μια ιδιαίτερη 
ομορφιά. Είναι διάσημο για την 
αρχιτεκτονική του και τα γλυπτά 
του και θεωρείται ένα από τα 
πέντε αριστουργήματα της 
Αρμένικης αρχιτεκτονικής.

 4η μέρα: Ερεβάν-
Περιήγηση πόλης-Καθεδρικός 
και εκκλησίες του Ετσμιαζίν-
Αρχαιολογικός χώρος Zvartnots 
Στη σημερινή μας πρωινή 

περιήγηση στην πόλη, θα 
περάσουμε τις λεωφόρους 
Μάστοτς και Αμποβιάνι για να 
καταλήξουμε στο Ινστιτούτο 
Ματενανταράν, όπου φυλάσσονται 
17.000 σπάνια χειρόγραφα 
της αρμενικής γλώσσας που 
αντιπροσωπεύουν την αρχαία 
μεσαιωνική επιστήμη και την 
κουλτούρα από όλες τις περιοχές 
της χώρας.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το μνημείο των θυμάτων της 
γενοκτονίας των Αρμενίων και 
θα ανηφορίσουμε στα ερείπια της 

ακρόπολης του αρχαίου Ερεμπούνι 
στη Δυτική Αρμενία. 
Η οχυρή πόλη που χτίσθηκε στο 
λόφο Αριμπερτ από το βασιλιά 
Αργκίστι (785-753) το 782 και 
έχει θέα στην κοιλάδα, υπήρξε 
σημαντικό οικονομικό και 
πολιτιστικό κέντρο της εποχής με 
θέα στην κοιλάδα.
Στη διαδρομή μας προς την 
επαρχία Armavir θα επισκεφθούμε 
την εκκλησία St Hripsime του 

7ου αιώνα (Αγία Χριπσίμε) ένα 
εξαιρετικό δείγμα κλασσικής 
αρμενικής αρχιτεκτονικής και η 
παλαιότερη διασωθείσα εκκλησία 
της Αρμενίας. 
Στη συνέχεια θα έρθουμε στο 
Ετσμιαζίν του οποίου οι ναοί 
και τα ερείπια της εκκλησίας 
του ανακτόρου στο Zvart-
nots αποτελούν δείγματα του 
βυζαντινού ρυθμού που άφησε την 
σφραγίδα του στην αρχιτεκτονική 
της περιοχής τον 7o αιώνα . 
Από τις αρχές του 4ου αιώνα 
όταν ο χριστιανισμός διαδόθηκε 
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στην Αρμενία το Ετσμιαζίν υπήρξε 
θρησκευτικό κέντρο της Αρμενικής 
αποστολικής εκκλησίας και τόπος 
διαμονής του πνευματικού της 
ηγέτη και ιδρυτή της αρμενικής 
εκκλησίας του Άγιου Γρηγορίου 
του Πεφωτισμένου. 
Ο σταυροειδής καθεδρικός, που 
σημαίνει «ουράνιοι άγγελοι», 
ιδρύθηκε το 303 και είναι ο 
πιο παλιός ναός της Αρμενίας. 
Αργότερα θα επιστρέψουμε στο 
Ερεβάν και θα έχουμε χρόνο για να 
σεργιανίσουμε στη γνωστή αγορά 
Βερνισάζ.

5η μέρα: Ερεβάν-Άμπερντ-
Σαγμοσαβάνκ
Μετά το πρωινό θα κατευθυνθούμε 
βόρεια στην απομονωμένη επαρχία 
Αραγκατσότν για να επισκεφθούμε 
το εντυπωσιακό μοναστήρι 
Σαγμοσαβάνκ που βρίσκεται 
Χτισμένο στην άκρη του γκρεμού 
που σχηματίζει το φαρράγγι του 
ποταμού Κασάγ.
Το ονομά του στα αρμενικά 
σημαίνει «Μοναστήρι των 
Ψαλμών», είναι γνωστό για τη 
συλλογή Ιερών Βιβλίων και 
παραμένει από το 1255 ένα 
σπάνιο αυθεντικό αρμενικό 
αρχιτεκτόνημα. 
Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο 
φρούριο ‘Αμπερντ-το φρούριο 
των σύννεφων-χτισμένο στην 
απεραντοσύνη του Αρμενικού 
οροπεδίου στα 2300 μέτρα στις 
υπώρειες του όρους Άγκατς. 
Καθ’ οδόν θα σταθούμε στο 
σύγχρονο μνημείο του Αρμενικού 
Αλφάβητου που υψώθηκε το 2005 
για να γιορταστούν τα 1600 χρόνια 

από την δημιουργία του αλφάβητου 
της αρμενικής γλώσσας. Το βράδυ 
θα επιστρέψουμε στο Ερεβάν.

 6η μέρα: Ερεβάν-Λίμνη 
Σεβάν-Μονή Χάγκμπατ-Τιφλίδα 
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για 
την Τιφλίδα, πρωτεύουσα της 
γειτονικής Γεωργίας.
Στην διάρκεια της οδικής 
διαδρομής μας στη βόρεια Αρμενία 
θα επισκεφθούμε την πανέμορφη 
λίμνη Sevan η οποία θεωρείται από 
τις υψηλότερες λίμνες στον κόσμο 
1950 μέτρα πάνω από τη θάλασσα 
και είναι γνωστή για τα πολλά 
και διαφορετικά είδη ψαριών 
επονομαζόμενη και η «πριγκίπισσα 
των ψαριών».
Συνεχίζουμε με μια επίσκεψη 
στο Μοναστήρι Sevanavank (9oς 
αιώνας) και αργότερα αναχωρούμε 
για την περιοχή Λόρι στη Βόρεια 
Αρμενία όπου θα επισκεφθούμε 
την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού 
στη μονή Χάγκμπατ η οποία 
αποτελείται από μια αίθουσα με 
τρούλο και προστατεύεται από την 
Unesco. 
Φωτογραφίζοντας τα όμορφα 
τοπία στη συνέχεια θα έρθουμε 
στη Τιμπιλίζι την παλαιά Τιφλίδα 
όπου συναντά κανείς σημαντικούς 
αρχαιολογικούς χώρους, που 
μιλούν για τον σπουδαίο πολιτισμό 
της περιοχής.

7η μέρα: Τιφλίδα-Περιήγηση 
Πόλης
Ο ποταμός Κούρα που δροσίζει την 
πρωτεύουσα χωρίζει την πόλη στη 
μέση και οι προκυμαίες του μαζί 
με το γλυκό κλίμα δημιουργούν 

μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα. 
Στην πρωινή μας περιήγηση στην 
όμορφη πόλη θα δούμε μεταξύ 
άλλων τον καθεδρικό ναό Σιόνι 
(7ος-19ος αιώνας), το ναό Μετέχι 
(12-13ος αιώνας) ο οποίος 
χτίσθηκε από το βασιλιά Δημήτριο 
ΙΙ, τη βασιλική Anchiskrati, τον 
πύργο της Καμπάνας (6ος-18ος 
αιώνας), το ναό της Αγίας Τριάδας-
τη μεγαλύτερη ορθόδοξη εκκλησία 
στον κόσμο, το εθνικό ιστορικό 

μουσείο και το φρούριο Ναρικάλα 
(4ος αιώνας), το οποίο δεσπόζει 
στην παλιά πόλη.

 8η μέρα: Τιφλίδα-«Πόλη 
μουσείο»-Μτσχέτα 
Σήμερα θα έρθουμε στα φαράγγια 
του Καυκάσου, στην ανατολική 
Γεωργία, για να απολαύσουμε μία 
υπέροχη θέα και να επισκεφθούμε 
την πρωτεύουσα του αρχαίου 
βασιλείου της Ιβηρίας, την 
Μτσχέτα, η οποία υπήρξε για 
περισσότερο από 800 χρόνια 

πολιτικό, θρησκευτικό και 
πολιτιστικό κέντρο μεγάλης 
σημασίας.
Ο καθεδρικός ναός Dshua-
ri, πλούσια διακοσμημένος 
σταυροειδής με τρούλο (9ος 
αιώνας) είναι ένα από τα πιο 
όμορφα μεσαιωνικά κτίσματα της 
Γεωργίας και περιλαμβάνεται στη 
λίστα της παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Unesco. 
Αργότερα θα κατευθυνθούμε προς 

το Ανανούρι όπου και η ομώνυμη 
οχυρωμένη εκκλησία και στη 
συνέχεια θα επιστρέψουμε στην 
Τιφλίδα.

9η μέρα: Τιφλίδα-Αθήνα
Νωρίς το πρωί μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση με 
ενδιάμεσο σταθμό για την Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται:
• Ξενοδοχεία A’ κατηγορίας ή πολυτελείας
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Βίζα εισόδου ( Γεωργία )
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1η μέρα: Αθήνα-πτήση
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και 
ολονύχτια πτήση μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού για την πρωτεύουσα της 
Σρι Λάνκα το Κολόμπο.
  
2η μέρα: Κολόμπο-
Ανουρανταπούρα
Άφιξη στο Κολόμπο 
και αναχώρηση για την 
Ανουρανταπούρα, την παλιά 
πρωτεύουσα και την μεγαλύτερη 
πόλη του αρχαίου βασιλείου της 
Σρι Λάνκα. 
Εδώ βρίσκεται το ιερό δέντρο Σρι 
Μάχα Μπόντι 2200 ετών, το οποίο 
προέρχεται από ένα φιντανάκι 
του δέντρου κάτω από το οποίο 
ο πρίγκιπας Σιντάρτα-ο Βούδας-
δέχτηκε τη φώτιση. 
Άφιξη και αμέσως θα 
επισκεφθούμε τη Ruwanwel-
iseya, μια από τις πλέον γνωστές 
παγόδες της περιοχής, χτισμένη 
το 2ο π.Χ. αιώνα η οποία 
αναπαριστούσε αρχικά το τέλειο 
“σφαιρικό σχήμα”, το οποίο η 
μεταγενέστερη αναπαλαίωση δεν 
μπόρεσε να αποδώσει ακριβώς, 
το άγαλμα του Samandhi Βούδα 
του 4ου μ.Χ. αιώνα το οποίο 
απεικονίζει τον Βούδα σε στάση 
περισυλλογής και τον πέτρινο 
ναό Isurumuniya ο οποίος 
είναι γνωστός για το λαξευτό 
κομψοτέχνημα των “Εραστών”. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
 
3η μέρα: Ανουρανταπούρα-
Πολονάρουα-περιήγηση-
Μιννερίγια-Σιγκιρίγια

Το πρωί αναχώρηση για την 
Πολονάρουα, την μεσαιωνική 
πόλη της Σρι Λάνκα, χτισμένη 
μεταξύ 11ου και 13ου αιώνα. 
Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία 
να περιηγηθούμε στα ερείπια 
του παλατιού, στην Αίθουσα 
Ακροάσεων και στο βασιλικό 
λουτρό. 
Στον ίδιο χώρο βρίσκονται επίσης 
το Gal Viharaya με τα 4 υπέροχα 
αγάλματα που αναπαριστούν 
το Βούδα σε όρθια, καθιστή και 
ξαπλωμένη στάση. Θα κλείσουμε 
την περιήγηση μας με επίσκεψη 
στους εκπληκτικούς Ναούς, όπου 
φυλασσόταν το ιερό λείψανο του 
Δοντιού του Βούδα, πριν αυτό 
μεταφερθεί στην Κάντυ, καθώς 
και στα ερείπια του μοναστηριού.
Αναχώρηση αργότερα για το 
Εθνικό Πάρκο της Μιννερίγια, 
όπου θα επιβιβαστούμε σε ειδικά 
τζιπ για να περιηγηθούμε στο 
Πάρκο, που προσφέρει καταφύγιο 
μεταξύ άλλων σε 24 είδη 
θηλαστικών, 160 είδη πτηνών, 
9 είδη αμφιβίων και σε 25 είδη 
ερπετών. 
Θα φωτογραφήσουμε 
λεοπαρδάλεις, ελάφια, 
αγριογούρουνα, αγριοβούβαλους, 
μαϊμούδες, σκαντζόχοιρους, 
μυρμηγκοφάγους και βέβαια τα 
μεγάλα κοπάδια των ελεφάντων. 
Το απόγευμα άφιξη στην Σιγκιρίγια 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η μέρα: Σιγκιρίγια- 
Μάταλε-Κάντυ
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε 

ένα ενδιαφέρον ιστορικό 
αξιοθέατο της Σρι Λάνκα, τον 
Βράχο της Σιγκιρίγια, ύψους 
200 μέτρων. Πρόκειται για ένα 
πέτρινο φρούριο που χτίστηκε 
τον 5ο αιώνα μ.Χ. από το βασιλιά 
Kasyapa. 
Είναι γνωστό και σαν το 
“φρούριο-λιοντάρι”, λόγω του 
τεράστιου λιονταριού ύψους 
περίπου 3 μέτρα που φύλαγε την 
είσοδό του. 
Στην κορυφή του βράχου 
βρίσκονται τα θεμέλια ενός 
τεράστιου παλατιού με τους 
ξακουστούς υδρόβιους κήπους 

και τη βασιλική πισίνα. Ωστόσο, 
το μεγαλύτερο αξιοθέατο είναι οι 
νωπογραφίες με τις γυμνόστηθες 
κοπέλες, τις “Παρθένες 
της Σιγκιρίγια”, οι οποίες 
χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα. 
Σήμερα η Σιγκιρίγια βρίσκεται 
ανάμεσα στα τοπία παγκόσμιας 
κληρονομιάς της Unesco. 
Αργότερα συνεχίζουμε για το 

Μάταλε όπου θα επισκεφθούμε μια 
φυτεία μπαχαρικών Το απόγευμα 
άφιξη στην ιερή πόλη του Κάντυ 
που είναι η δεύτερη μεγάλη πόλη 
της Σρι Λάνκα. 
Η «Μάχα Νουβάρα», η Μεγάλη 
Πόλη όπως την ονομάζουν, είναι η 
πρωτεύουσα των υψιπέδων και ο 
πληθυσμός της είναι περισσότερος 
από 100.000 κάτοικοι.

5η μέρα: Κάντυ-Περαντινίγια-
Βοτανικοί Κήποι-Κάντυ 
Το πρωί θα επισκεφτούμε 
τους Βοτανικούς κήπους της 
Περαντινίγια που φιλοξενούν 

μια τεράστια ποικιλία σπάνιων 
τροπικών φυτών (περίπου 4,000 
είδη) και έχουν έκταση 147 
εκτάρια. Θα απολαύσουμε μία 
όμορφη βόλτα στον καταπράσινο 
κήπο με τα θεσπέσια αρώματα και 
θα δούμε το θερμοκήπιο με τις 
ορχιδέες. 
Αργότερα επιστρέφουμε στην 
Κάντυ (την τελευταία αρχαία 
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σρι λαΝκα-(μαλδιβεσ) 
8 - 1 0  Μ έ Ρ έ Σ

Πιναουέλα-Σιγκιρίγια-Jeep Safari-Πολονάρουα-Ανουρανταπούρα-Κάντυ Κολόμπο-(Μαλδίβες)
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πρωτεύουσα της χώρας) όπου 
θα επισκεφθούμε τα κτίρια του 
Πανεπιστημίου και την τοπική 
αγορά. Κατόπιν θα καταλήξουμε 
στο κορυφαίο αξιοθέατο της 
περιήγησης μας στον Ναό του 
Ιερού Δοντιού του Βούδα. 
Το λείψανο-δόντι του Βούδα 
φυλάσσεται σε χρυσοποίκιλτη 
θήκη στο κέντρο του ναού και 
αποτελεί ιερό προσκύνημα των 
απανταχού Βουδιστών. Η μέρα μας 
θα τελειώσει με μια εντυπωσιακή 
παράσταση με τοπικούς χορούς και 
πυροβασία. 

6η μέρα: Κάντυ- 
Πιναουέλα-Κολόμπο 
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο του 
Κολόμπο. Στη διαδρομή μας θα 
έχουμε μια στάση στην 
Πιναουέλα για να επισκεφθούμε το 
ορφανοτροφείο των ελεφάντων, 
το οποίο ιδρύθηκε το 1975. 
Εδώ θα δούμε τους ελέφαντες, 
πολλοί από τους οποίους 
βρέθηκαν τραυματισμένοι και 
εγκαταλελειμμένοι. Θα ζήσουμε 
πολύ όμορφες στιγμές βλέποντας 
τα μικρά ελεφαντάκια την ώρα 

που τα ταΐζουν με μπιμπερό και θα 
συνεχίσουμε για το Κολόμπο.

7η μέρα: Κολόμπο- 
περιήγηση πόλης
Το πρωί θα επισκεφθούμε την 
κεντρική περιοχή της πρωτεύουσας 
γνωστή με το όνομα «Φρούριο» 
χτισμένη από τους Πορτογάλους 
τον 16ο αιώνα. 
Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε 
μεταξύ άλλων στο Δημαρχείο, 
στην Πλατεία ανεξαρτησίας, στην 
περιοχή του Σίναμον Γκάρντενς και 

στην γραφική αγορά Πέταχ. Χρόνος 
ελεύθερος.

8η μέρα: Αθήνα 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την 
Αθήνα

παΝοραμα  
σρι λαΝκα-
μαλδιβεσ 
1 0  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 6η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής:

7η μέρα: Κολόμπο-Μάλε 
Μετά την περιήγηση, μεταφορά στο 
Κολόμπο, όπου και η πτήση μας για 
τις Μαλδίβες.
Τα 1190 κοραλλιογενή νησιά που 
συνθέτουν αυτό το νησιωτικό 
κράτος συγκεντρώνονται βόρεια 
και νότια του Ισημερινού σε 26 
ατόλες. Το υψηλότερο σημείο 
στις Μαλδίβες είναι μόλις 3 μέτρα 
περίπου και βρίσκεται πάνω στο 
νησί Willinqili. 
Άφιξη στο αεροδρόμιο του Μάλε 

που βρίσκεται σε μια στενή 
λωρίδα του νησιού Χουλούλε. Από 
την αποβάθρα του αεροδρομίου 
μεταφερόμαστε με πλοιάριο στο 
ξενοδοχείο μας σε μια από τις 
μικρές κουκίδες που απαρτίζουν 
το αρχιπέλαγος των Μαλδιβων, 
όπου κανένα νησί δεν έχει έκταση 
πάνω από 13 τ. χλμ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος στην διάθεση σας για μια 
πρώτη επαφή με αυτόν τον επίγειο 
παράδεισο.

8η-9η μέρα: Μαλδίβες 
Τα νησιά προσφέρουν μια 
καταπράσινη όαση μέσα στο 
βαθυπράσινο του Ινδικού Ωκεανού 
για να απολαύσουμε ονειρεμένες 
διακοπές. Διάφανα νερά, υπέροχες 
αμμουδιές και καλής ποιότητας 
ξενοδοχεία. 
Οι Μαλδίβες είναι ένας προορισμός 
θαυμάσιος για τους λάτρεις των 
ανέμελων διακοπών και για όσους 

αγαπούν τα θαλάσσια σπορ και 
κυρίως τις καταδύσεις. Γύρω από 
τα νησιά οι δύτες μπορούν να 
ανακαλύψουν άπειρα είδη ψαριών 
καθώς και πολλαπλές άλλες 
μορφές θαλάσσιας ζωής. 

10η μέρα: Πτήση Επιστροφής 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο 
σταθμό. Άφιξη στην Αθήνα

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 
Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4*, 4*sup στις Μαλδίβες και 5* στο Κολόμπο.
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα
• Επίσκεψη σε ορφανοτροφείο Ελεφάντων
• Επίσκεψη στον Βράχο της Σιγκιρίγια
• Επίσκεψη στον Βοτανικό κήπο της Περαντινίγια

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Βίζα Εισόδου στην Σρι Λάνκα 





απω 
αΝατολή



κλασική κιΝα 
πεκιΝο-σαγκαή-ΧαΝγκτσοου-
ξιταΝγκ-σουτσοου 
9  μ ε ρ ε σ

Σινικό Τείχος-Καλοκαιρινά Ανάκτορα-Τάφοι των Μινγκ-Απαγορευμένη Πόλη-
Τιέν Αν Μεν-Τέμπλο του Ουρανού-Κρουαζιέρα στη Λίμνη Ξιχού-Πύργος της Τηλεόρασης

1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Ξεκινάμε σήμερα με αεροπλάνο 
για το Πεκίνο, πνευματικό και 
βιομηχανικό κέντρο που η ιστορία 
του αρχίζει από την εποχή των 
Μογγόλων. Ολονύκτια πτήση και 
αφήνουμε την φαντασία μας να 
καλπάζει. 

2η μέρα: Πεκίνο
Άφιξη στην συγκλονιστική 
πόλη. Τρεις μέρες θα μείνουμε 
εδώ και θα σας δείξουμε τα 
πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Το βράδυ θα δειπνήσουμε σε 
τοπικό εστιατόριο με κινέζικη 
κουζίνα, που δεν αφήνει κανέναν 
αδιάφορο, ιδιαίτερα όταν 
περιλαμβάνει και το εύγευστο 
παπάκι Πεκίνου

3η μέρα: Πεκίνο-Καλοκαιρινά 
Ανάκτορα-Σινικό Τείχος-Τάφοι 
των Μινγκ-Μογγολικοί Χοροί
Πρόγευμα αξέχαστο. Το πρωί θα 
σας γνωρίσουμε τα καλοκαιρινά 
ανάκτορα των Αυτοκρατόρων 
της Κίνας, που τον 18ο αιώνα 
χτίσθηκαν στις όχθες της λίμνης 
Κουνμίνγκ. Στη συνέχεια θα 
έρθουμε να περπατήσουμε στο 
Σινικό Τείχος που κτίσθηκε πριν 
3.000 χρόνια και συμβολίζει με την 
έκτασή του και την αντοχή του την 
δύναμη της κινέζικης θέλησης και 
υπομονής. 
Αργότερα θα επισκεφθούμε τους 
τάφους των 13 Αυτοκρατόρων 
της δυναστείας των Μίνγκ 
(1368-1644), που βρίσκονται 

διασκορπισμένοι σε μία έκταση 
40 χλμ. σε τόπο που έχει επιλεγεί 
από αρχαίους γεωμάντηδες, ως 
ιδανικός για την αιώνια ανάπαυση. 
Το βράδυ θα διασκεδάσουμε 
απολαμβάνοντας το δείπνο μας 
παρακολουθώντας Μογγολικούς 
Χορούς.

4η μέρα: Πεκίνο-Απαγορευμένη 
Πόλη-Πλατεία Τιεν Αν Μέν-Ναός 
του Ουρανού-Παράσταση Kung Fu
Το πρωί θα έρθουμε στην 
τεράστια Πλατεία Τιέν Αν Μεν 
και στη συνέχεια θα περάσουμε 
στην Απαγορευμένη Πόλη, 
που απλώνεται απέραντη. Εδώ 
υπάρχουν τα μεγαλόπρεπα 
ανάκτορα των παλιών 
αυτοκρατόρων, μία αισθητική 
αρμονία αρχιτεκτονικής.
Σε άλλο σημείο της πόλης θα 
επισκεφθούμε τον Κυκλικό Ναό 
του Ουρανού με την τριπλή στέγη 
που μαρτυράει μία πολιτιστική 
παράδοση μεγάλης αξίας.
Το βράδυ μετά από το δείπνο μας 
θα παρακολουθήσουμε τοπική 
παράσταση Kung Fu στο «Κόκκινο 
Θέατρο» της πόλης.

5η μέρα: Πεκίνο-Χανγκτσόου-
Κρουαζιέρα στη λίμνη Ξιχού-
Τσάι του Δράκου
Ευφραίνεται η καρδιά μας, καθώς 
προσγειωνόμαστε στο αεροδρόμιο 
του Χανγκτσόου, που είναι 
χτισμένο στο Χρυσό Δέλτα του 
Ποταμού Chang Jlang.
Άφιξη στην όμορφη πόλη, που 
είναι περιτριγυρισμένη από 

φυτείες του περίφημου τσαγιού, 
της «Πηγής του Δράκου», 
φυτείες με πυκνόφυλλες μουριές, 
κυμματιστούς ορυζώνες και 
μοντέρνα αγροτικά κτίσματα, που 
αποτυπώνουν τον πλούτο των 
κατοίκων της.
Ακολουθεί περιήγηση στην Παλιά 
πρωτεύουσα των Σούνγκ, από 
το 960 έως το 1280, σε αρκετά 
μνημεία και στη Δυτική λίμνη, που 
περιβάλλεται στις τρεις πλευρές 
της από βουνά και χωρίζεται με 
αναχώματα σε τρία τμήματα.
Θα δούμε μία πληθώρα από 
Παγόδες, Ναούς και σκεπαστά 
περίπτερα και θα έχουμε πλεύση 
στη λίμνη, όπου υπάρχουν 
τέσσερα νησιά.
Αφήνοντας τη λίμνη που έχει 
υμνηθεί από ποιητές όλων των 
εποχών σαν «Παράδεισος επί 
της Γης», θα καταλήξουμε στο 
ξενοδοχείο μας.

6η μέρα: Χανγκτσόου-
Ξιτάνγκ-Σαγκάη
Το πρωί αναχώρηση για την 
Σαγκάη. Στην διαδρομή μας θα 
επισκεφθούμε το Ξιτάνγκ, όπου 
εδώ συγκλίνουν 9 ποταμοί και 
108 γέφυρες που ενώνουν τα 
κανάλια του. Θα έχουμε βόλτα 
στα κανάλια και θα έρθουμε στην 
κάποτε «αμαρτωλή» Σαγκάη και 
σπουδαιότερο λιμάνι σήμερα της 
χώρας.
Αμέσως θα περιηγηθούμε, 
μεταξύ άλλων στους Κήπους 
του μοναδικού Γιου Γιουάν, την 
Πλατεία Λαού, τον Ναό του Βούδα 

με το τεράστιο άγαλμα από Ζαντ 
και την Παγόδα Λουνγκ Χουά.
Μετά το δείπνο μας θα 
παρακολουθήσουμε μία 
συναρπαστική παράσταση από 
τους καλύτερους ακροβάτες της 
Κίνας.

7η μέρα: Σαγκάη-Σουτσόου
Στο Σουτσόου, την πόλη του 
νερού, του ρυζιού και του 
μεταξιού, που έχει μία ιστορία 
6.000 χρόνων, θα έρθουμε οδικώς 
για να επισκεφθούμε τα κανάλια 
της και τους κήπους μινιατούρες 
των αρχοντικών της.
Επιστροφή στη Σαγκάη και 
επίσκεψη στο πύργο τηλεόρασης 
ένα από τα ψηλότερα κτίρια του 
κόσμου.

8η μέρα: Σαγκάη
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την 
ώρα της πτήσης επιστροφής με 
ενδιάμεσο σταθμό. Ολονύκτια 
πτήση.

9η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα. 
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε Ξενοδοχεία 5* και 4* στη Σαγκάη
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα

Δεν Περιλαμβάνονται
• Βίζα Εισόδου



Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 5* και 4* στη Σαγκάη
• Ημιδιατροφή 

πήλιΝοσ στρατοσ
τριγωΝο κιΝασ-πεκιΝο-σιαΝ-
ΧαΝγκτσοου-ξιταΝγκ-σαγκαή 
1 1  μ ε ρ ε σ
Σινικό Τείχος-Απαγορευμένη Πόλη-Τάφοι των Μινγκ-Ναός του Ουρανού-Καλοκαιρινό Παλάτι-
Μουσείο Banpo-Tang Dynasty Show-Kung Fu Show-Παπάκι Πεκίνου-Ακροβατικά Show
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1η μέρα: Αθήνα-πτήση 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού 
για το Πεκίνο. Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Πεκίνο 
Άφιξη στην μεγαλοπρεπή 
πρωτεύουσα της Κίνας, το Πεκίνο, 
μια πόλη 18.000.000 κατοίκων. 
Μια μοντέρνα πόλη, που συνεχώς 
αλλάζει χρώμα και φιλοξένησε 
τους Ολυμπιακούς αγώνες το 
2008. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ θα απολαύσουμε ένα 
υπέροχο δείπνο με τη νοστιμότατη 
πάπια του Πεκίνου σε τοπικό 
εστιατόριο. 
 
3η μέρα: Πεκίνο-Καλοκαιρινό 
παλάτι-Σινικό Τείχος-Τάφοι των 
Μίνγκ-Μογγολικοί χοροί 
Πρόγευμα αξέχαστο. Το πρωί θα 
σας γνωρίσουμε τα καλοκαιρινά 
ανάκτορα των Αυτοκρατόρων 
της Κίνας, που τον 18ο αιώνα 
χτίσθηκαν στις όχθες της λίμνης 
Κουνμίνγκ. Στη συνέχεια θα 
έρθουμε να περπατήσουμε στο 
Σινικό Τείχος που χτίσθηκε πριν 
3.000 χρόνια και συμβολίζει με 
την έκτασή του και την αντοχή 
του την δύναμη της κινέζικης 
θέλησης και υπομονής. Αργότερα 
θα έρθουμε στους τάφους των 13 
Αυτοκρατόρων της δυναστείας 
των Μίνγκ (1368-1644), που 
βρίσκονται διασκορπισμένοι 
σε μία έκταση 40 χλμ. σε τόπο 
που έχει επιλεγεί από αρχαίους 
γεωμάντηδες, ως ιδανικός για την 
αιώνια ανάπαυση. Το βράδυ θα 
διασκεδάσουμε απολαμβάνοντας 
το δείπνο μας παρακολουθώντας 
Μογγολικούς Χορούς.

4η μέρα: Πεκίνο-Απαγορευμένη 
Πόλη-Πλατεία Τιεν Αν Μεν-Ναός 
του Ουρανού-Παράσταση Kung 
Fu
Το πρωί θα έρθουμε στην 
τεράστια Πλατεία Τιέν Αν Μεν 
και στη συνέχεια θα περάσουμε 
στην Απαγορευμένη Πόλη, 
που απλώνεται απέραντη. Εδώ 
υπάρχουν τα μεγαλόπρεπα 
ανάκτορα των παλιών 
αυτοκρατόρων, μία αισθητική 
αρμονία αρχιτεκτονικής.
Σε άλλο σημείο της πόλης θα 
επισκεφθούμε τον Κυκλικό Ναό 
του Ουρανού με την τριπλή στέγη 
που μαρτυράει μία πολιτιστική 
παράδοση μεγάλης αξίας.
Το βράδυ μετά από το δείπνο μας 
θα παρακολουθήσουμε τοπική 
παράσταση Kung Fu στο «Κόκκινο 
Θέατρο» της πόλης.

5η μέρα: Πεκίνο-Σιάν 
Πτήση για το Σιάν, γνωστό και ως 
Σικίνγκ, πρωτεύουσα της επαρχίας 
Shaanxi και άλλοτε της Κίνας, 
διάσημη για τον πολιτισμό της και 
τον Πήλινο Στρατό του πρώτου 
Κινέζου Αυτοκράτορα. 
Άφιξη και στη συνέχεια περιήγηση 
στην Παγόδα της μικρής και 
μεγάλης Άγριας Χήνας, στα 
καλοδιατηρημένα Τείχη των Μίνγκ, 
τον Πύργο της Καμπάνας και στα 
άλλα αξιοθέατα της πόλης.

6η μέρα: Σιάν-Πήλινος Στρατός-
Μουσείο Banpo-
Tang Dynasty 
Σήμερα θα συναντήσουμε την 
επιβλητική μεγάλη υπόγεια Πήλινη 
Στρατιά, με περίπου 8000 πήλινους 
στρατιώτες σε φυσικό μέγεθος-
πεζοί, ιππείς, αρματηλάτες και 

επιτελείς. Δεκάδες είναι τα 
βλέμματα που «λυώνουν» στην 
θέα του Μνημείου, γι’ αυτό 
«φυλακίστε το» στην καρδιά σας, 
για να μείνει εκεί για πάντα.
Αργότερα συνεχίζουμε για το 
μουσείο Banpo, ένα χωριό 
νεολιθικής εποχής 6.000 ετών. 
Eπιστροφή στο ξενοδοχείο και το 
βράδυ θα παρακαλουθήσουμε το 
φημισμένο και μοναδικό σ’ όλη την 
Κίνα θέαμα χορού και μουσικής 
της δυναστείας των Τανγκ (Tang 
Dynasty Show).

7η μέρα: Σιάν-Χανγκτσόου-
Περιήγηση-Κρουαζιέρα στη 
δυτική λίμνη
Πτήση για το Χανγκτσόου. Άφιξη 
στην όμορφη πόλη, που είναι 
περιτριγυρισμένη από φυτείες του 
περίφημου τσαγιού, της «Πηγής 
του Δράκου».
Ακολουθεί περιήγηση στην 
Παλιά πρωτεύουσα των Σούνγκ, 
(960 έως το 1280), σε αρκετά 
μνημεία και στη Δυτική λίμνη, που 
περιβάλλεται στις τρεις πλευρές 
της από βουνά και χωρίζεται με 
αναχώματα σε τρία τμήματα.
Θα δούμε μία πληθώρα από 
Παγόδες, Ναούς και σκεπαστά 
περίπτερα και θα έχουμε πλεύση 
στη λίμνη, όπου υπάρχουν τέσσερα 
νησιά. Αφήνοντας τη λίμνη που 
έχει υμνηθεί από ποιητές όλων 
των εποχών σαν «Παράδεισος 
επί της Γης», θα καταλήξουμε στο 
ξενοδοχείο μας.

8η μέρα: Χανγκτσόου-Ξιτάνγκ-
Κρουαζιέρα στα κανάλια-Σαγκάη 
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε 
οδικώς για το Ξιτάνγκ, την 
αρχαία πόλη της Κίνας οπου θα 

έχουμε μια βόλτα με πλοιάριο 
στα κανάλια και θα θαυμάσουμε 
τα μικρά, παμπάλαια σπίτια στα 
στενά δρομάκια της. Στην συνέχεια 
αναχώρηση για την Σαγκάη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

9η μέρα: Σαγκάη-Περιήγηση 
Πόλης-Ακροβατικό Show
Σήμερα το πρωί θα περιηγηθούμε 
στην τεράστια αυτή πόλη. Θα 
επισκεφθούμε την περιοχή 
Μπουντ, το μουσείο, τις 
υπέροχες πλατείες και τις παλιές 
συνοικίες. Αργότερα επίσκεψη 
στον πύργο της τηλεόρασης, 
ένα από τα ψηλότερα κτίρια του 
κόσμου, για να απολαύσουμε μια 
συγκλονιστική θέα της πόλης και 
του αποικιακού της κέντρου. 
Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε 
μια παράσταση απο τα παγκοσμίως 
φημισμένα ακροβατικά της 
Σαγκάης. 

10η μέρα: Σαγκάη-
Περιήγηση Πόλης
Μετά το πρωινό θα περιηγηθούμε 
στους κήπους του μανδαρίνου 
Γιού οι οποίοι κατασκευάστηκαν 
για την οικογένεια Παν (πλούσιοι 
αξιωματούχοι επί δυναστείας 
Μινγκ) και αργότερα θα έρθουμε 
στο Ναό του Jade Buddha. 
Θα συνεχίσουμε με την περιοχή 
Xintiandi και αργά το βράδυ θα 
έρθουμε στο αεροδρόμιο για την 
ολονύκτια πτήση μας με ενδιάμεσο 
σταθμό.

11η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε Ξενοδοχεία 5* και 4* στη Σαγκάη
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα

Δεν Περιλαμβάνονται
• Βίζα Εισόδου

Δεν Περιλαμβάνονται
• Βίζα Εισόδου



1η μέρα: Αθήνα-Πτήση 
Πτήση για ένα ταξίδι στις πιο 
κρυφές γωνιές της Κίνας, το πιο 
πλήρες στην αγορά και οικονομικό 
συνάμα, που προσφέρει την χαρά 
της ανακάλυψης, του μοναδικού 
και του ωραίου. Του χρόνου θα το 
αντιγράψουν άλλοι. 
Ολονύκτια πτήση για το Πεκίνο.

2η μέρα: Πεκίνο 
Πίσω από κάθε πρόγραμμά 
μας κρύβονται δύο έμπειροι 
«σκηνοθέτες» και ένας «γκουρού». 
Γι’ αυτό η άριστη 
«συναρμολόγηση» των μνημείων, 
των ξενοδοχείων, των γευμάτων 
και των αγορών, προσδίδουν στα 
ταξίδια μας μία ασυναγώνιστη 
αξιοπιστία. 
Άφιξη στην πρωτεύουσα της Κίνας, 
μεταφορά και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο. 
Το βράδυ θα δειπνήσουμε σε 
τοπικό εστιατόριο με κινέζικη 
κουζίνα, που δεν αφήνει κανέναν 
αδιάφορο, ιδιαίτερα όταν 
περιλαμβάνει και το εύγεστο 
παπάκι Πεκίνου.

3η μέρα: Πεκίνο-Καλοκαιρινό 
Παλάτι-Σινικό Τείχος-Τάφοι των 
Μινγκ-Μογγολικοί Χορί
Σήμερα το πρωί θα γνωρίσουμε 
τα καλοκαιρινά Ανάκτορα των 
Αυτοκρατόρων της Κίνας, που 
από τον 18ο αιώνα κτίσθηκαν 
στις όχθες της λίμνης Κουνμίνγκ. 

Στη συνέχεια θα έρθουμε για 
να περπατήσουμε στο Σινικό 
Τείχος-Κυκλώπεια Τείχη-που 
κτίσθηκε πριν από 3000 χρόνια και 
συμβολίζει με την έκτασή του και 
την αντοχή του, την δύναμη της 
Κινέζικης θέλησης και υπομονής.
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε 
τους Τάφους των 13 
Αυτοκρατόρων της δυναστείας 
των Μινγκ (1368-1644) που 
βρίσκονται διασκορπισμένοι σε μία 
έκταση 40 χλμ. 
Θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο 
και το βραδινό μας φαγητό 
σε τοπικό εστιατόριο θα είναι 
Μογγολικού χαρακτήρα, 
απολαμβάνοντας συνάμα 
λαογραφικούς χορούς.

4η μέρα: Πεκίνο-Απαγορευμένη 
Πόλης-Πλατεία Τιεν Αν Μεν-
Ναός του Ουρανού-Παράσταση 
Kung Fu στο Κόκκινα Θέατρο
Το πρωί θα έρθουμε στην 
τεράστια Πλατεία Τιέν Αν Μεν 
και στη συνέχεια θα περάσουμε 
στην Απαγορευμένη Πόλη, που 
απλώνεται απέραντη. 
Εδώ υπάρχουν τα μεγαλόπρεπα 
ανάκτορα των παλιών 
Αυτοκρατόρων, μία αισθητική 
αρμονία αρχιτεκτονικής. Σε άλλο 
σημείο της πόλης θα επισκεφθούμε 
τον Κυκλικό Ναό του Ουρανού με 
την τριπλή στέγη που μαρτυράει 
μία πολιτιστική παράδοση μεγάλης 
αξίας.

Το βράδυ μετά το δείπνο μας θα 
ψυχαγωγηθούμε με μία παράσταση 
Kung Fu στο «Κόκκινο Θέατρο» 
της πόλης.

5η μέρα: Πεκίνο-Σιάν 
Πτήση για το Σιάν, γνωστό και ως 
Σικίνγκ, πρωτεύουσα της επαρχίας 
Shaanxi και άλλοτε της Κίνας, 
διάσημη για τον πολιτισμό της και 
τον Πήλινο Στρατό του πρώτου 
Κινέζου Αυτοκράτορα. 
Άφιξη και στη συνέχεια περιήγηση 
στην Παγόδα της μικρής και 
μεγάλης Άγριας Χήνας, στα 
καλοδιατηρημένα Τείχη των Μίνγκ, 
τον Πύργο της Καμπάνας και στα 
άλλα αξιοθέατα της πόλης.

6η μέρα: Σιάν-Μυθικός Πήλινος 
Στρατός
Ολοήμερη είναι η σημερινή μας 
περιήγηση στο Μαυσωλείο του 
Αυτοκράτορα Qin Shi Huangh, που 
βρίσκεται ανάμεσα στο Σιάν και της 
πόλης Weihan. 
Πρόκειται για έναν τεράστιο 
ασύλητο Αυτοκρατορικό Τάφο με 
8.000 πήλινους πολεμιστές και 
άλογα σε φυσικό μέγεθος για να 
τον φυλάνε στην άλλη ζωή.

7η μέρα: Σιάν-Κουν Μίνγκ
Η πόλη του Κουνμίνγκ, στην 
επαρχία Γιουνάν της Νότιας Κίνας, 
που θα έρθουμε με πτήση σήμερα, 
είναι χτισμένη σε υψόμετρο 1900 
μέτρων στην βόρεια απόληξη 

της Λίμνης Dlan Chi, η οποία 
ονομάζεται και «αστραφτερή 
λίμνη». 
Σε αυτή την νοτιοδυτική 
περιφέρεια ζουν περισσότερες 
από 24 Εθνοτικές μειονότητες, 
οι οποίες και διαμορφώνουν τον 
χαρακτήρα της περιοχής ιδιαίτερα 
στα περίχωρα της πόλης.
Το απόγευμα θα περιηγηθούμε στο 
επαρχιακό Μουσείο με εκθέματα 
του πολιτισμού των Ντοκ και την 
αγορά των πουλιών.

8η μέρα: Κουν Μίνγκ-Πέτρινο 
Δάσος Shilin
Ολοήμερη θα είναι η εκδρομή μας 
Νοτιοανατολικά της πόλης του 
Κουν Μίνγκ, όπου σε απόσταση 
περίπου 120 χλμ. βρίσκεται το 
Shilin με το περίφημο Πέτρινο 
Δάσος από καρστικούς βραχώδεις 
σχηματισμούς με παράξενες 
φιγούρες που φτάνουν σε ύψος τα 
35 μέτρα. 
Όλα αυτά τα θαυμαστά θα γίνουν 
«βορά» στις φωτογραφικές 
μηχανές μας και θα επιστρέψουμε 
ενθουσιασμένοι στο ξενοδοχείο μας.

9η μέρα: Κουν Μίνγκ-Νταλί 
(Xianguan)
Πτήση για το Νταλί, την αρχαία 
πόλη με τα παραδοσιακά σπίτια 
χτισμένη στα 2000 μέτρα, όπου θα 
συναντήσουμε τους ανθρώπους 
της φυλής Bai, που κατοικούν στην 
περιοχή. 
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Άφιξη και θα συνεχίσουμε με την 
γνωριμία της πόλης που συνδυάζει 
την φυσική ομορφιά με την γοητεία 
της Παλιάς Κίνας. 
Θα φωτογραφήσουμε την παλιά 
πόλη με τις όμορφες Πύλες, 
τα πέτρινα σπιτάκια, τα στενά 
δρομάκια και τις τρεις Παγόδες 
(San Tasi) από τις οποίες η 
ψηλότερη φθάνει σε ύψος τα 69 
μέτρα.

10η μέρα: Νταλί-Κρουαζιέρα στη 
Λίμνη Εράϊ-Χωριά των Bai
Ξεκινάμε με χαμόγελο για 
μία ακόμα εκδρομή άριστα 
συναρμολογημένη. 
Στην λίμνη Εράι από τις 
μεγαλύτερες της Κίνας θα 
έρθουμε το πρωί για να δούμε 
εικόνες που δεν θα ξεχάσουμε 
ποτέ. Θα παρακολουθήσουμε 
πρόγραμμα τοπικών χορών σε 
παραδοσιακούς οικισμούς των 
Bai, με αναπαράσταση γάμου, 
ενώ χαριτωμένα κορίτσια θα 
μας σερβίρουν το παραδοσιακό 
τσάι της φυλής. Επιστρέφοντας 
στο ξενοδοχείο μας θα 
χειροκροτήσουμε θερμά την μέρα 
που πέρασε.

11η μέρα: Νταλί-Λι Γιάνγκ
Με τον αρχηγό μας, αναχωρούμε 
οδικώς για τη Μεσαιωνική Λι 
Γιάνγκ, όπου ζει ο λαός των 
Naxi, που σημαίνει «Μαύρος 
Άνθρωπος», διατηρώντας ακόμα 

τις παραδόσεις του.
Το απόγευμα θα περπατήσουμε 
στην καλοδιατηρημένη παλιά πόλη 
Dayan, με τα στενά δρομάκια 
και τα αμέτρητα κανάλια, λόγω 
της οποίας το Λι Γιάνγκ, έχει 
ανακηρυχθεί από την Unesco ως 
μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. 

12η μέρα: Λι Γιάνγκ-Φαράγγι 
Hutlao-Ποταμός Γιανγκτσέ-
«Ποτάμι της Ζωής»
Το πρωί θα επισκεφθούμε τον 
ποταμό Γιανγκτσέ στο σημείο όπου 
ο πιο μεγάλος σε όγκο ποταμός της 
Κίνας, έχει δημιουργήσει ένα από 
τα βαθύτερα φαράγγια του κόσμου, 
το Hutlao. Θα φωτογραφήσουμε 
τοπία μοναδικής ομορφιάς και θα 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. 
Το απόγευμα χρόνος στη 
διάθεσή σας.

13η μέρα: Λι Γιάνγκ-Γκουιλίν
Σε μία ακόμη από τις παλιές 
πόλεις της Κίνας, θα πετάξουμε 
σήμερα, το Γκουιλίν, η οποία 
αναμφισβήτητα είναι εξαιρετικά 
όμορφη σε τοπία και αποτελεί το 
αγαπημένο θέμα πολλών ποιητών 
και ζωγράφων της χώρας. 
Χτισμένη στις όχθες του ποταμού 
Li μας υποδέχεται πνιγμένη 
στο πράσινο. Αργότερα θα 
επισκεφθούμε τα Σπήλαια με τους 
σταλακτίτες.

14η μέρα: Γκουιλίν-Κρουαζιέρα 
στον Ποταμό Li
Μετά το πλούσιο πρόγευμά μας θα 
έχουμε μία εκδρομή κοντά στην 
πόλη, όπου βρίσκεται μία από τις 
πιο γνωστές τοποθεσίες της Κίνας, 
η οροσειρά την οποία διασχίζει 
ο Ποταμός Li με τις παράξενες 
μορφές των κορυφών της, που 
διαθέτουν μία ανυπέρβλητη 
ομορφιά. 
Θα έχουμε μία ολοήμερη 
κρουαζιέρα στο Ποτάμι, για 
να καταλήξουμε στο γραφικό 
Γιανγκτσόου. 
Επιστροφή οδικώς στο ξενοδοχείο 
μας.

15η μέρα: Γκουιλίν-Καντώνα-
Χονγκ Κονγκ
Το πρωί θα πετάξουμε στα πόδια 
«του άσπρου σύννεφου», εκεί που 
βρίσκεται η Καντώνα. Μία πόλη 
με ιστορία 2.000 χρόνων, όπου ο 
θρύλος μιλάει για πέντε ουράνια 
πλάσματα που έμαθαν την σπορά 
στους ντόπιους της περιοχής.
Θα περιηγηθούμε την Μοντέρνα 
Πόλη που καθρεπτίζεται στον 
Μαργαριταρένιο Ποταμό και θα 
συνεχίσουμε με το τρένο για το 
Χονγκ Κονγκ.
Φτάνουμε και αμέσως ένα 
ανθρώπινο μελίσσι πολύβουο μας 
υποδέχεται. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

16η μέρα: Χονγκ Κονγκ-
Περιήγηση Πόλης-Λόφος της 
Βικτόρια
Υποβρύχια λεωφόρος ενώνει την 
Καουλούν με το νησί του Χονγκ 
Κονγκ, στο οποίο θα έρθουμε για 
να επισκεφθούμε το ψαροχώρι του 
Αμπερντήν. 
Στη συνέχεια θα περάσουμε 
στην κορυφή Βικτόρια για να 
χορτάσουμε μία θεά ανεπανάληπτη.
Στο ελεύθερο απόγευμά σας βγείτε 
για ψώνια. Η Νάθαν και ο σταθμός 
του Ωκεανού έχουν πολλά μαγαζιά 
που κλείνουν αργά το βράδυ.

17η μέρα: Χονγκ Κονγκ
Χρόνος στη διάθεσή σας μέχρι την 
ώρα της πτήσης της επιστροφής. 
Ολονύκτια πτήση με ενδιάμεσο 
σταθμό.

18η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* και 5* στο Πεκίνο, Σιάν, Γκουιλίν 
• Πρωινό κάθε μέρα
• Ημιδιατροφή στην Κίνα

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Βίζα εισόδου



αρωμα κιΝασ 
κρουαζιερα του γιαΝκτσε-τοΝγλι

1 2   μ ε ρ ε σ

Πεκίνο-Σιάν-Πήλινος Στρατός-Σπήλαια Νταζού-Πλεύση στα Τρία Φαράγγια του 
Ποταμού Γιανκτσέ-Σαγκάη-Σουτσόου-Τονγλί

1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Πτήση για να ζήσετε το απρόοπτο. 
Ο λόγος που ένα ταξίδι μπορεί να 
μείνει για πάντα στη ζωή μας. 
Ολονύκτια πτήση. 

2η μέρα: Πεκίνο
Άφιξη στο Πεκίνο, πρωτεύουσα 
της χώρας και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο. 
Το βράδυ δείπνο σε τοπικό 
εστιατόριο με το εύγευστο Παπάκι 
Πεκίνου.

3η μέρα: Πεκίνο-Καλοκαιρινό 
Παλάτι-Σινικό Τείχος-Τάφοι των 
Μινγκ-Μογγολικοί Χοροί
Το πρωί θα επισκεφθούμε τα 
καλοκαιρινά ανάκτορα που από 
τον 18ο αιώνα κτίσθηκαν στις 
όχθες της λίμνης Κουνμίνγκ. 
Στη συνέχεια θα περπατήσουμε 
στο Σινικό Τείχος, που κτίσθηκε 
πριν 3.000 χρόνια. 
Αργότερα θα έρθουμε στους 
Τάφους των 13 αυτοκρατόρων 
της δυναστείας των Μίνγκ 
(1368-1644). Το βράδυ θα 
δοκιμάσουμε μογγολικό φαγητό 
παρακολουθώντας λαογραφικούς 
χορούς. 

4η μέρα: Πεκίνο-Απαγορευμένη 
Πόλη-Πλατεία Τιεν Αν Μέν-Ναός 
του Ουρανού-Παράσταση Kung Fu.
Σήμερα θα πάμε σε τρία θρυλικά 
αξιοθέατα της πόλης, στην 
Πλατεία Τιέν Αν Μεν, στην 
Απαγορευμένη Πόλη και στο 
Τέμπλο του Ουρανού, σύμβολο του 
Πεκίνου.

Το βράδυ θα τονώσουμε την 
ψυχική μας διάθεση με ευχάριστη 
παράσταση Kung Fu.

5η μέρα: Πεκίνο-Σιάν-Μυθικός 
Πήλινος Στρατός
Με πτήση θα έρθουμε στο Σιάν. 
Άφιξη και αμέσως θα 
συνεχίσουμε για την περιοχή 
που ανακαλύφθηκε ο Πήλινος 
Στρατός, που αποτελείται από 
8.000 πήλινους στρατιώτες 
και άλογα σε φυσικό μέγεθος. 
Αργότερα θα έρθουμε στην πόλη 
για μία γνωριμία με την Παγόδα 
της μικρής και μεγάλης Χήνας, τα 
καλοδιατηρημένα Τείχη των Μίνγκ 
και τον Πύργο της Καμπάνας.

6η μέρα: Σιάν-Τσουνγκτσίνγκ-
Σπήλαια Νταζού-Κρουαζιέρα 
στα Φαράγγια του Ποταμού 
Γιανγκτσέ
Πτήση για το Τσουνγκτσίνγκ, Από 
εδώ, θα έρθουμε στην Νταζού, 
στα ομώνυμα Σπήλαια, όπου θα 
δούμε πληθώρα από θαυμάσια, 
σκαλισμένα σε βράχους, 
αγάλματα.
Αργότερα θα έρθουμε στο λιμάνι 
και αναχώρηση για μια κρουαζιέρα 
στον μεγαλύτερο ποταμό της Κίνας 
και τρίτο στον κόσμο.

7η μέρα: Κρουαζιέρα στα 
Φαράγγια Κουτάνγκ και Βου
Ο Γιανγκτσέ, είναι βασικός 
άξονας επικοινωνίας των 
κατοίκων επτά επαρχιών, 
γνωστός για τη μοναδική 
ομορφιά των «σκηνικών» της 

φύσης με κορυφαίο τμήμα τα 
θρυλικά Τρία Φαράγγια, που θα 
γνωρίσουμε. Ταξιδεύοντας προς 
την αντίθετη ροή του ποταμού, 
θα επισκεφθούμε την πόλη του 
«Λευκού Αυτοκράτορα» και το 
Φενγκτού και θα έρθουμε στο 
Φαράγγι Κουτάνγκ, από όπου στη 
συνέχεια θα προσεγγίσουμε το 
Φαράγγι Βου.

8η μέρα: Κρουαζιέρα στο 
Φαράγγι Σιλίνγκ
Το πράσινο τοπίο δεξιά 
και αριστερά, ψηλά βουνά 
καταπράσινα, «κόβουν» τον 
ουρανό. Θα περάσουμε από 
τα στενά του Σενόνγκ για να 
φτάσουμε στο σημείο όπου 
θα πάρουμε «σαμπάν» που θα 
κουμαντάρουν Βαστάζοι.
Αργότερα επιβίβαση και πάλι 
στο πλοίο και προσεγγίζουμε το 
Σιλίνγκ, το τρίτο Φαράγγι.

9η μέρα: Γιτσάνγκ-Επίσκεψη του 
Φράγματος Γκετζόου-Σαγκάη-
Σουτσόου
Πλέοντας προς το Γιτσάνγκ, το 
ποταμόπλοιο θα κατεβεί τα «5 
σκαλιά», που θα το φέρουν στο 
παλιό επίπεδο του ποταμού. 
Αποβίβαση και συνεχίζουμε 
με επίσκεψη σε ένα από τα 
μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά 
φράγματα στον κόσμο, το 
Γκετζόου. Αργότερα πτήση για τη 
Σαγκάη. Άφιξη και μεταφορά στο 
Σουτσόου. 

10η μέρα: Σουτσόου-Τονγλί-
Σαγκάη-Ακροβατικά Σόου
Στην πρωινή μας βαρκάδα στα 
κανάλια του Σουτσόου, θα 
φωτογραφήσουμε τις σειρές των 
λευκών παλιών σπιτιών, το πάρκο 
και την Παγόδα της «Λευκής 
Τίγρης» και θα συνεχίσουμε για 
το Τονγλί, μία παλιά υδάτινη πόλη 
με καλοδιατηρημένη την αρχαία 
αρχιτεκτονικής της. 
Θα δούμε 15 μικρές λωρίδες 
ποταμών, τους ναούς και τους 
κήπους της και θα έρθουμε στην 
Σαγκάη.
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο και 
αργότερα θα παρακολουθήσουμε 
ακροβατικές επιδείξεις σε θέατρο 
της πόλης.

11η μέρα: Σαγκάη-Περιήγηση 
Πόλης
Ολοήμερη θα είναι η περιήγησή 
μας στα αξιοθέατα της Σαγκάης, 
από τα οποία ξεχωρίζουν ο 
«Κήπος του Μανδαρίνου», η 
Ιστορική Προμενάντ «Μπουντ», η 
Παλιά Πόλη, ο Ναός του Βούδα, με 
το τεράστιο άγαλμα από ζαντ και η 
Παγόδα Λούνγκ Χούα. 
Το απόγευμα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και ολονύκτια πτήση 
για την Αθήνα, με ενδιάμεσο 
σταθμό.

12η μέρα: Αθήνα
Άφιξη την 12η μέρα στην Αθήνα.
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 5* και 4* στο Σουτσόου και στη Σαγκάη
• Διαμονή στο ποταμόπλοιο σε δίκλινες καμπίνες 
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα 
• Πλήρης διατροφή την 7η και 8η μέρα

Δεν Περιλαμβάνονται
• Βίζα Εισόδου
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παΝαρΧαιοι 
πολιτισμοι
Νοτια κιΝα-λαοσ 
1 3  μ ε ρ ε σ
Κουν Μίνγκ-Πέτρινο Δάσος Shilin-Λι Γιάνγκ-Ντάλι-Κρουαζιέρα στη Λίμνη έράϊ-Τζινκχονγκ-
Χωριά των Μπάϊ-Λουάνγκ Πραπάνγκ-Σπήλαια Πακού-Καταρράκτες Κουανγτσί

1η μέρα: Αθήνα-Κουν Μίνγκ
Πτήση για ένα αποκλειστικό ταξίδι, 
μοναδικό σε σύλληψη που του 
χρόνου θα το αντιγράψουν άλλοι.  
Ολονύκτια πτήση. 

2η μέρα: Κουν Μίνγκ
Άφιξη στην πρωτεύουσα του 
Γιουνάν και μία από τις ξεχωριστές 
πόλεις της Κίνας, χτισμένη στη 
Βόρεια απόληξη της Λίμνης Dian-
chi. Σε αυτήν την περιφέρεια της 
Κίνας ζουν περισσότερες από 24 
εθνοτικές μειονότητες, οι οποίες 
διαμορφώνουν τον χαρακτήρα της 
περιοχής. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε 
το επαρχιακό μουσείο με τους 
θησαυρούς του πολιτισμού των 
Ντοκ, την αγορά των πουλιών 
και το Βουδιστικό μοναστήρι 
Γιαντόνγκ.

3η μέρα: Κουν Μίνγκ-Πέτρινο 
δάσος Shilin
Εκδρομή στο πέτρινο δάσος, 
Shilin, ένα από τα πλέον 
εντυπωσιακά δημιουργήματα της 
φύσης, το οποίο καλύπτει μία 
έκταση 800 στρεμμάτων. Στην 
περιοχή κατοικούν οι Σάνι, μία 
πολύχρωμη φυλή με επιδόσεις 
στην χειροτεχνία. 
Απολαμβάνουμε τις εντυπωσιακές 
γεωλογικές συνθέσεις που 
δημιουργούν ένα απόκοσμο τοπίο 
και επιστρέφουμε στο Κουν Μίνγκ.

4η μέρα : Κουν Μίνγκ–
Κρουαζιέρα στη Λίμνη 
Εράι-Νταλί
Αναχώρηση οδικώς για το Νταλί, 
αρχαία πόλη στο δυτικό Γιουνάν, 
κτισμένο κοντά στη λίμνη Εράι 
στα 1900 μέτρα με θέα στα βουνά 
Κανγκτσάν.
Θα απολαύσουμε μία ρομαντική 
κρουαζιέρα στην λίμνη Εράι από 
τις μεγαλύτερες της Κίνας και 
στη συνέχεια θα περιηγηθούμε 
την πόλη για να δούμε, μεταξύ 
άλλων, τις τρεις Παγόδες, την 
περιστοιχισμένη Παλιά Πόλη και 
την γραφική του αγορά.

5η μέρα : Νταλί-Χωριά των 
Βάι-Λι Γιάνγκ
Το πρωί συνεχίζουμε οδικώς 
για την Μεσαιωνική Λι Γιάνγκ, 
πρωτεύουσα του Παλιού Βασιλείου 
των Naxi.
Στην διαδρομή μας θα 
επισκεφθούμε το Xizhou και την 
εξαιρετική αγορά του και αφού 
δούμε τα Χωριά των Βάι, θα 
έρθουμε στην Παλιά Πόλη με 
τα αναρίθμητα κανάλια και τα 
δαιδαλώδη δρομάκια της.

6η μέρα :  Λι Γιάνγκ-Ποταμός 
Γιανγκτσέ-Φαράγγι της Τίγρης 
(Hutlao)
Η σημερινή μας ολοήμερη εκδρομή 
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού 
επικεντρώνεται στον ποταμό 
Γιανγκτσέ, ο οποίος στριμώχνεται 

σ’ ένα στενό φαράγγι, «το φαράγγι 
της τίγρης», όπου τα κάθετα 
τοιχώματά του και το μεγάλο 
βάθος του,  το καθιστούν ένα από 
τα πιο εντυπωσιακά του κόσμου.

7η μέρα :  Λι Γιάνγκ-Τζινκχόνγκ
Πτήση για το Τζινκχόνγκ, 
πρωτεύουσα της εξωτικής 
Σισουανγκμπάνα, στο Νότιο 
Γιουνάν.
Άφιξη και στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την άγρια κοιλάδα 
των Ελεφάντων.
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

8η μέρα :  Τζινκχόνγκ-
Περιήγηση Πόλης
Οι κήποι της πόλης φημίζονται για 
την ακατανίκητη ομορφιά τους.
Το πρωί θα επισκεφθούμε τον 
Βοτανικό Κήπο Menglum, τον Κήπο 
Dais, το Βουδιστικό Τέμπλο και τα 
παραδοσιακά χωριά Jinnuoκαι Dai, 
που κρατούν τις παραδόσεις τους.

9η μέρα: Τζινκχόνγκ-Λουάνγκ 
Πραπάνγκ (Λάος)
Το πρωί με πτήση θα έρθουμε 
στο Λάος που εδώ και χρόνια 
ήταν μία βαθιά νοσταλγία για 
τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες 
που θέλουν να ζήσουν έντονα τα 
χρώματα και τον ρυθμό του.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
χρόνος στη διάθεσή σας.

10η μέρα: Λουάνγκ Πραπάνγκ-
Περιήγηση πόλης-Σπήλαια Πακού
Το πρωί θα έχουμε τετ α τετ με το 
πιο παλιό Τέμπλο της πόλης Sene 
και το εξαίσιο Τέμπλο Xiengthong 
που χρονολογείται από τον 16ο 
αιώνα.
Στη συνέχεια ακολουθεί κροαζιέρα 
στον ποταμό Μεκόνγκ για να 
έρθουμε στα Σπήλαια Πακού, και 
να εξερευνήσουμε, λατρευτικά 
πεδία από χιλιάδες χρυσά, 
λακαρισμένα αγάλματα του Βούδα 
σε διάφορες μορφές και σχήματα 
που εντυπωσιάζουν.

11η μέρα: Λουάνγκ Πραπάνγκ-
Καταρράκτες Κουανγκτσί
Το πρωί θα επισκεφθούμε 
την αγορά της πόλης και θα 
συνεχίσουμε για τους καταρράκτες 
Κουανγκτσί με τα τουρκουάζ νερά 
και παρακείμενο δάσος.
Το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

12η-13η μέρα: Λουάνγκ 
Πραπάνγκ-πτήση επιστροφής
Ολονύκτια πτήση επιστροφής.  
Άφιξη την 13η μέρα στην Αθήνα.
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* 
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα

Δεν Περιλαμβάνονται
• Βίζα εισόδου στην Κίνα και στο Λάος



1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Ξεκινάμε σήμερα με αεροπλάνο 
για το Πεκίνο, πνευματικό και 
βιομηχανικό κέντρο που η ιστορία 
του αρχίζει από την εποχή των 
Μογγόλων. 
Ολονύκτια πτήση και αφήνουμε 
την φαντασία μας να καλπάζει. 

2η μέρα: Πεκίνο
Άφιξη στην συγκλονιστική 
πόλη. Τρεις μέρες θα μείνουμε 
εδώ και θα σας δείξουμε τα πιο 
εντυπωσιακά αξιοθέατα. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Το βράδυ θα δειπνήσουμε σε 
τοπικό εστιατόριο με κινέζικη 
κουζίνα, που δεν αφήνει κανέναν 
αδιάφορο, ιδιαίτερα όταν 
περιλαμβάνει και το εύγευστο 
παπάκι Πεκίνου

3η μέρα: Πεκίνο-Καλοκαιρινό 
Παλάτι-Σινικό Τείχος-Τάφοι των 
Μινγκ-Μογγολικοί Χοροί
Σήμερα το πρωί θα γνωρίσουμε 
τα καλοκαιρινά ανάκτορα των 
αυτοκρατόρων της Κίνας, που 
από τον 18ο αιώνα χτίσθηκαν στις 
όχθες της λίμνης Κουνμίνγκ.
Στη συνέχεια θα έρθουμε να 
περπατήσουμε στο Σινικό Τείχος 
που χτίσθηκε πριν 3.000 χρόνια 
και συμβολίζει με την έκτασή του 
και την αντοχή του την δύναμη της 
κινέζικης θέλησης και υπομονής. 
Αργότερα θα έρθουμε στους 
τάφους των 13 Αυτοκρατόρων 
της δυναστείας των Μίνγκ 
(1368-1644), που βρίσκονται 
διασκορπισμένοι σε μία έκταση 
40 χλμ. σε τόπο που έχει επιλεγεί 
από αρχαίους γεωμάντηδες, ως 
ιδανικός για την αιώνια ανάπαυση. 
Το βράδυ θα διασκεδάσουμε 

απολαμβάνοντας το δείπνο μας 
παρακολουθώντας Μογγολικούς 
Χορούς.

4η μέρα: Πεκίνο-Απαγορευμένη 
Πόλη-Πλατεία Τιεν Αν Μέν-Ναός 
του Ουρανού-Παράσταση Kung 
Fu στο Κόκκινο Θέατρο
Το πρωί θα έρθουμε στην 
τεράστια Πλατεία Τιέν Αν Μεν 
και στη συνέχεια θα περάσουμε 
στην Απαγορευμένη Πόλη, 
που απλώνεται απέραντη. Εδώ 
υπάρχουν τα μεγαλόπρεπα 
ανάκτορα των παλιών 
αυτοκρατόρων, μία αισθητική 
αρμονία αρχιτεκτονικής.
Σε άλλο σημείο της πόλης θα 
επισκεφθούμε τον Κυκλικό Ναό 
του Ουρανού με την τριπλή στέγη 
που μαρτυράει μία πολιτιστική 
παράδοση μεγάλης αξίας.
Το βράδυ μετά από το δείπνο 
μας θα ψυχαγωγηθούμε 
παρακολουθώντας τοπική 
παράσταση Kung Fu στο «Κόκκινο 
Θέατρο» της πόλης.

5η μέρα: Πεκίνο-Ταϊγουάν
Αρχαία Πόλη Πινγιάο-
Διαχρονική Γοητεία
Το πρωί θα αναχωρήσουμε με 
σύγχρονο Bullet με προορισμό 
την πρωτεύουσα της επαρχίας 
Shanxi, το Ταϊγουάν. Από εδώ 
θα συνεχίσουμε 90 χλμ. οδικώς 
για το Πινγιάο, μικρή πόλη που 
χτίσθηκε πριν από 2.700 χρόνια. 
Περιβάλλεται από ένα τείχος 6,4 
χιλιομέτρων με πλάτος 5 μ. και 
ύψος 12 μ. και παρουσιάζει μία 
εικόνα τυπικής κινέζικης πόλης, 
όπως αυτή λειτουργούσε πριν από 
300 χρόνια.
Περιήγηση στην γοητεία της πόλης, 

όπου συστάθηκε η πρώτη Κινέζικη 
τράπεζα και κυκλοφόρησαν τα 
πρώτα χαρτονομίσματα, για να 
δούμε, μεταξύ άλλων, τον υπέροχο 
Ναό Shuansli, το συγκρότημα 
Wang, με τις 128 αυλές και τα 
1.118 δωμάτια. Εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. 
Ό,τι δείτε εδώ ξεχωρίζει.

6η μέρα: Πινγιάο-Ταϊγουάν-Σιάν
Αφήνουμε την καλύτερα 
διατηρημένη πόλη της αρχαίας 
Κίνας και αναχωρούμε για το 
Ταϊγουάν, από όπου με Bullet 
συνεχίζουμε για το Σιάν.
Άφιξη, μεταφορά και εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο, στην πόλη, που 
είναι γνωστή και ως Σικίνγκ, 
πρωτεύουσα της επαρχίας Shaanxi 
και άλλοτε της Κίνας, διάσημη για 
τον πολιτισμό της και τον Πήλινο 
Στρατό του πρώτου Κινέζου 
Αυτοκράτορα. Ακολουθεί μία 
σύντομη γνωριμία με την Παγόδα 
της μικρής και μεγάλης Άγριας 
Χήνας με τα καλοδιατηρημένα 
Τείχη των Μίνγκ, τον Πύργο της 
Καμπάνας και άλλων αξιοθεάτων 
της πόλης.
Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε 
ένα υπέροχο χορευτικό πρόγραμμα 
στο παλάτι των Τανγκ.

7η μέρα: Σιάν-Μυθικός Πήλινος 
Στρατός-Banpo-Τσενγκτού
Ολοήμερη είναι η σημερινή μας 
περιήγηση στο Μαυσωλείο του 
Αυτοκράτορα Qin Shi Huangh, που 
βρίσκεται ανάμεσα στο Σιάν και την 
πόλης Weihan. 
Πρόκειται για έναν τεράστιο 
ασύλητο Αυτοκρατορικό Τάφο, 
μοναδικό με χιλιάδες πήλινους 
στρατιώτες για να τον φυλάνε στην 

άλλη του ζωή. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το μουσείο Banpo 
και μετά το δείπνο μας θα έχουμε 
πτήση για το Τσενγκτού. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

8η μέρα: Τσενγκτού-Δρυμός 
Πάντα-Λες Χαν
Το πρωί θα επισκεφθούμε σε 
προστατευμένο Εθνικό Δρυμό- 
ένα καταφύγιο, παράδεισος- για 
τα γιγάντια αυτόχθονα Πάντα, 
το «Σήμα Κατατεθέν», το οποίο 
συναντάς μόνο σε αυτήν εδώ την 
περιοχή, προσαρμοσμένα στο 
ψύχος και στο χιόνι.
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
οδικώς για το Λες Χαν σε μία 
πανέμορφη διαδρομή, στην οποία 
θα μας φέρει στο όρος Emelshan, 
Ιερό τόπο προσκυνήματος 
Βουδιστών και Τατοϊστών.
Θα επισκεφθούμε το τεράστιο 
άγαλμα του Βούδα του Ντάιφο, 
ύψους 71 μέτρων και πλάτους 24 
μέτρων. Θα τον φωτογραφήσουμε 
από το πλοιάριο καθώς θα 
διασχίζουμε τον ποταμό Min-
jlang και θα έρθουμε στο Λες 
Χαν, χτισμένο στην συμβολή των 
ποταμών Minjlang και Dadu He.

9η μέρα: Λες Χαν-Περιοχή των 
Πιθήκων-Τσενγκτού
Το πρωί θα συνεχίσουμε για την 
περιοχή των Πιθήκων στο όρος 
Emei, όπου θα έρθουμε με Cable 
Car και αργότερα θα επιστρέψουμε 
στο Τσενγκτού, την «Πράσινη 
Πόλη».

10η μέρα: Τσενγκτού-Περιήγηση 
Πόλης-Γκουιλίν
Το πρωί θα περιηγηθούμε την 
δυναμική αναπτυσσόμενη πόλη, 
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τα απαΝτα του κιΝεζικου πολιτισμου
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θα δούμε παραδοσιακά κτίρια 
και μικρά γεφυράκια με κόκκινα 
φαναράκια και το τέμπλο Qingyan.
Αργότερα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση για το 
Γκουιλίν, την πόλη που υμνούν 
ζωγράφοι και ποιητές για την 
ομορφιά του. 
Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.

11η μέρα: Γκουιλίν-
Κρουαζιέρα στον Ποταμό Λι
Σε μία τετράωρη περίπου διαδρομή 

με πλοιάριο στον Ποταμό Λι, 
που γίνεται με τρόπο άνετο, θα 
απολαύσουμε μία από τις πιο 
γνωστές τοποθεσίες της Κίνας. 
Η οροσειρά, την οποία διασχίζει ο 
Ποταμός με τις παράξενες μορφές 
των κορυφών της, διαθέτει 
μία ανυπέρβλητη ομορφιά, που 
δύσκολα περιγράφεται με λόγια. 
Συνεχίζοντας στον ποταμό θα 

έρθουμε στο Γιανγκτσόου. 
Επιστροφή οδικώς στο Γκουιλίν 
και επίσκεψη των σπηλαίων του 
«Κόκκινου Αυλού».

12η μέρα: Γκουιλίν-Χρυσή 
Κοιλάδα Longsheng-Γιάο
Ο πλούτος των περιηγήσεων και 
των επισκέψεων σε μοναδικά 
ενδιαφέροντα μέρη της Κίνας, 
συνεχίζεται με την «Χρυσή 
Κοιλάδα» να «γεμίζει» τον 
ορίζοντα. Σήμερα θα έχουμε 
μία οδική ολοήμερη εκδρομή 

στην μοναδική Χρυσή Κοιλάδα, 
στην περιοχή του Longsheng, 
η οποία κατοικείται από την 
μειονότητα των Κόκκινων Γιάο. 
Είμαστε από τους ελάχιστους 
Έλληνες ταξιδιώτες που θα 
θαυμάσουμε τις κλιμακωτές 
φυτείες ορυζώνων τους, τα 
γραφικά τους χωριουδάκια και θα 
φωτογραφήσουμε τις Γιάο, που 

διατηρούν το προγονικό έθιμο να 
κρατούν τα μαλλιά τόσο μακριά, 
ώστε να καλύπτουν ολόκληρο 
το μήκος του σώματός τους. Το 
απόγευμα θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο μας, μέσα σε ένα από 
τα πιο ατμοσφαιρικά τοπία της 
περιοχής.

13η μέρα: Γκουιλίν-Καντώνα-
Χονγκ Κονγκ
Στην πρωτεύουσα Καντώνα της 
περιφέρειας Guandong, που με 
πτήση θα έρθουμε το πρωί, τα 

αποικιακά κτίρια αντικατοπτρίζουν 
την αίγλη της παλιάς εποχής. 
Θα περιηγηθούμε την «απέραντη 
πόλη» και με το τρένο, στη 
συνέχεια, θα έρθουμε στο Χονγκ 
Κονγκ, το οποίο είναι ένα κεφάλαιο 
μόνο του. Εξαιρετικός προορισμός 
και εύκολος, αν θέλεις να τον 
χορτάσεις.

14η μέρα: Χονγκ Κονγκ-
Περιήγηση Πόλης-Λόφος της 
Βικτόρια
Το πρωί θα διασχίσουμε την 
υποβρύχια λεωφόρο, που ενώνει 
την Καουλούν με το νησί, για 
να ζήσουμε και πολλές άλλες 
υπέροχες εκπλήξεις. 
Θα έρθουμε στο ψαροχώρι 
Άμπερντην και στη συνέχεια θα 
περάσουμε στην κορυφή Βικτόρια, 
για να απολαύσουμε μία θέα 
ανεπανάληπτη. 
Χρόνος ελεύθερος. 

15η μέρα: Χονγκ Κονγκ
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα 
της πτήσης επιστροφής. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
ολονύκτια πτήση με ενδιάμεσο 
σταθμό.

16η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα. 

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται: 
• Φιλοξενία σε Ξενοδοχεία 5* και 4* στο Πινγιάο, Τσενκτού, 
Λες Χαν και στο Χονγκ Κονγκ 
• Ημιδιατροφή στην Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ πρωινό

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Βίζα Εισόδου
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Θεοκρατικο Θιβετ 
Νοτια κιΝα-λαοσ 2 1  Μ έ Ρ έ Σ Best

1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Για πρώτη φορά τα τελευταία 
40 χρόνια «κατατίθεται» στην 
διάθεση του ταξιδιώτη ένας 
συνδυασμός προγράμματος με 
τέτοια ταυτότητα.
Όσοι το ακολουθήσετε θα 
απολαύσετε μοναδικές στιγμές 
που γεννούν υψηλές προσδοκίες. 
Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Κατμαντού
Άφιξη στην κοιλάδα του 
Κατμαντού, του οικονομικού 
πυρήνα του Νεπάλ, όπου κατοικεί 
το μεγαλύτερο ποσοστό του 
πληθυσμού. Μεταφορά και 
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας. 
Το απόγευμα θα έχουμε μία 
περιήγηση στην πόλη.

3η μέρα: Κατμαντού-
Λάσα-Τσετάνγκ
Το πρωί πετάμε για το Θιβέτ. 

Απολαμβάνουμε από ψηλά την θέα 
των Ιμαλαϊων, η οποία με καλή 
ορατότητα είναι καθηλωτική.
Άφιξη στο Γκονγκάρ, αεροδρόμιο 
της Λάσα και συνεχίζουμε 
οδικώς για την κοιλάδα του 
Βραχμαπούτρα (Γιαρλούνγκ 
Τσάνγκπο, στα Θιβετιανά), όπου 
ανάμεσα στις βουνοκορφές των 
οροπεδίων βρίσκεται η μοναστική 
πολιτεία Τσετάνγκ.

4η μέρα: Τσετάνγκ-Μονή Σαμίε
Η πρωτεύουσα του αρχαίου 
βασιλείου Γιορλόνγκ απλώνεται 

στη ρίζα του Ιερού Όρους 
Γκονγκμπορι. 
Εδώ βρίσκεται το Κάστρο 
Γιανκμού Λακάνγκ από τον 6ο 
αιώνα και η μονή Σαμίε, το πρώτο 
μοναστήρι του Θιβέτ, χτισμένο 30 
χλμ. Βορειοδυτικά της πόλης, στη 
Βόρεια όχθη του ποταμού Yar-
lung Zangbo Jiang, στο οποίο θα 
έρθουμε για να το επισκεφθούμε. 

5η μέρα: Τσετάνγκ-Γιαντσέ-
Στούπα Κουμπούμ-Σιγκάζε
Ορεινά τοπία και γαλάζιες λίμνες 
εναλλάσσονται στην πρωινή μας 
διαδρομή για την Γιαντσέ (4070 
μ.), παλιά πύλη εισόδου στο Θιβέτ, 
η οποία περιβάλλεται από ένα 
επιβλητικό οχυρό (Dzong). 
Εδώ είναι και το μοναστήρι 
Παλκχόρ και η στούπα Κουμπούμ, 
που θα επισκεφθούμε φθάνοντας. 
Αργότερα συνεχίζουμε 

δυτικότερα για το Σιγκάζε, άλλοτε 
πρωτεύουσα του Θιβέτ.

6η μέρα: Σιγκάζε-
Μονή Tashilhunpo-
Βαρκάδα στον Ποταμό Yarlung
Ο αρχηγός σας θα «σφυροκοπά» 
αδιάκοπα τα αυτιά σας, 
παρουσιάζοντας το κορυφαίο 
αξιοθέατο του Σιγκάζε, που είναι 
το Μοναστήρι Tashilhunpo, 
Χτισμένο στους πρόποδες του 
Drolma. 
Το χάλκινο άγαλμα του Βούδα 
στο ψηλότερο κτίριο, έχει βάρος 

150 τόνων και 280 κιλά χρυσάφι, 
ενώ τα κτίσματα βαμμένα σε 
ωχροκόκκινα χρώματα και οι 
επιχρυσωμένες στέγες του, 
λάμπουν από μακριά.
Θα δούμε επίσης τα Θερινά 
Ανάκτορα και θα χαιρετίσουμε την 
ημέρα μας με μία μικρή βαρκάδα 
στον Ποταμό Γιαρλόυνγκ.

7η μέρα: Ξιγκάζε-Λάσα
Σήμερα προορισμός μας είναι ο 
«Θρόνος του Θεού», η Λάσα.
Περνώντας μέσα από σκληρό 
τοπία και τον ποταμό Γιαρλόνγκ 
να κυλά αφρισμένος, θα έρθουμε 
στην πρωτεύουσα του Θιβέτ. 
Η γνωριμία μας θα αρχίσει το 
απόγευμα με επίσκεψη στη 
Νορμπουλίνγκα, ένα εκτεταμένο 
συγκρότημα από μικρά παλάτια και 
παρεκκλήσια, τελευταία κατοικία 
του 14ου Δαλάι Λάμα.

8η μέρα: Λάσα-
Ποτάλα-Τζοκχάνγκ
Αίσθηση δέους προκαλεί η Ποτάλα 
στον επισκέπτη, με το κόκκινο 
ανάκτορο (17ος αιώνας) και τα 
άσπρα κτίρια (19ος αιώνας). 
Επιβλητική και απρόσιτη επί 
αιώνες ήταν η κατοικία και ο 
τόπος ταφής του εκάστοτε ηγέτη 
του Θιβέτ. Με 13 πατώματα 
και 999 δωμάτια, αποτελεί το 
αρχιτεκτονικό αριστούργημα των 
Θιβετιανών και το σύμβολο της 
χώρας. Μικρό μόνο μέρος της 
είναι ανοιχτό στο κοινό, αρκετό 

όμως για να γεμίσει η πρωινή μας 
επίσκεψη.
Αργότερα θα έρθουμε στο ναό 
Τζογχάνγκ, πνευματικό κέντρο, 
ιερότερο μέρος και προσκύνημα 
εκατομμυρίων Θιβετιανών.

9η μέρα: Λάσα-Μοναστήρι 
Ντρεμπούνγκ-Μονή Σέρα
Στο απόγειο της ακμής του (1416) 
το Μοναστήρι Ντρεμπούνγκ, 
που θα δούμε το πρωί, ήταν το 
μεγαλύτερο και πλουσιότερο 
του Θιβέτ με 10.000 μοναχούς. 
Αργότερα θα συνεχίσουμε για τη 
Μονή Sera, που βρίσκεται μέσα σε 
ένα βραχώδες τοπίο. 
Η μονή στην οποία ζούσαν 6600 
μοναχοί στις αρχές του 20ου 
αιώνα, αποτελεί κέντρο της 
μοναστηριακής εκπαίδευσης του 
Θιβέτ. 

10η μέρα: Λάσα-Κουν Μίνγκ
Πτήση για το Κουν Μίνγκ 
στην Νότια Κίνα. Άφιξη στην 
πρωτεύουσα του Γιουνάν και μία 
από τις ξεχωριστές πόλεις της 
Κίνας, χτισμένη σε υψόμετρο 1900 
μέτρων στη Βόρεια απόληξη της 
Λίμνης Dianchi. 
Σε αυτήν την περιφέρεια της 
Κίνας ζουν περισσότερες από 24 
εθνοτικές μειονότητες, οι οποίες 
διαμορφώνουν τον χαρακτήρα της 
περιοχής. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε 
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* και 5* στην Κατμαντού
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα 

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Βίζα Εισόδου στο Νεπάλ, στην Κίνα και στο Λάος
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Χωριά των Μπάι-Τζινκχόνγκ
Λουάνγκ Πραπάνγκ-Σπήλαια Πακού 
Καταρράκτες Κουανγκτσί

το επαρχιακό μουσείο με τους 
θησαυρούς του πολιτισμού των 
Ντοκ, την αγορά των πουλιών 
και το Βουδιστικό μοναστήρι 
Γιαντόνγκ.

11η μέρα: Κουν Μίνγκ-
Πέτρινο δάσος Shilin
Χάρμα οφθαλμών θα είναι η 
σημερινή μας εκδρομή στο πέτρινο 
δάσος, Shilin, ένα από τα πλέον 
εντυπωσιακά δημιουργήματα της 
φύσης, το οποίο καλύπτει μία 
έκταση 800 στρεμμάτων. 
Στην περιοχή κατοικούν οι Σάνι, 
μία πολύχρωμη φυλή με επιδόσεις 
στην χειροτεχνία. Βγάζουμε 
φωτογραφίες, απολαμβάνουμε 
τις εντυπωσιακές γεωλογικές 
συνθέσεις που δημιουργούν ένα 
απόκοσμο τοπίο και επιστρέφουμε 
στο Κουν Μίνγκ.

12η μέρα : Κουν Μίνγκ – 
Κρουαζιέρα στη Λίμνη Εράι-
Νταλί
Αναχώρηση οδικώς για το Νταλί, 
αρχαία πόλη στο δυτικό Γιουνάν, 
κτισμένο κοντά στη λίμνη Εράι 
στα 1900 μέτρα με θέα στα βουνά 
Κανγκτσάν.
Θα απολαύσουμε μία ρομαντική 
κρουαζιέρα στην λίμνη Εράι από 
τις μεγαλύτερες της Κίνας και 
στη συνέχεια θα περιηγηθούμε 
την πόλη για να δούμε, μεταξύ 
άλλων, τις τρεις Παγόδες, την 
περιστοιχισμένη Παλιά Πόλη και 
την γραφική του αγορά.

13η μέρα : Νταλί-Χωριά των 
Βάι-Λι Γιάνγκ
Το πρωί συνεχίζουμε οδικώς 
για την Μεσαιωνική Λι Γιάνγκ, 
πρωτεύουσα του Παλιού 
Βασιλείου των Naxi.
Στην διαδρομή μας θα 
επισκεφθούμε το Xizhou και την 
εξαιρετική αγορά του και αφού 
δούμε τα Χωριά των Βάι, θα 
έρθουμε στην Παλιά Πόλη με 
τα αναρίθμητα κανάλια και τα 
δαιδαλώδη δρομάκια της.

14η μέρα :  ΛιΓιάνγκ-Ποταμός 
Γιανγκτσέ-Φαράγγι της Τίγρης 
(Hutlao)
Η σημερινή μας ολοήμερη 
εκδρομή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
αφού επικεντρώνεται στον ποταμό 
Γιανγκτσέ, ο οποίος στριμώχνεται 
σ’ ένα στενό φαράγγι, «το φαράγγι 
της τίγρης», όπου τα κάθετα 

τοιχώματά του και το μεγάλο 
βάθος του,  το καθιστούν ένα από 
τα πιο εντυπωσιακά του κόσμου.

15η μέρα :  ΛιΓιάνγκ-
Τζινκχόνγκ
Πτήση για το Τζινκχόνγκ, 
πρωτεύουσα της εξωτικής 
Σισουανγκμπάνα, στο Νότιο 
Γιουνάν.
Άφιξη και στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την άγρια κοιλάδα 
των Ελεφάντων.
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

16η μέρα :  Τζινκχόνγκ-
Περιήγηση Πόλης
Οι κήποι της πόλης φημίζονται για 
την ακατανίκητη ομορφιά τους.
Το πρωί θα επισκεφθούμε τον 
Βοτανικό Κήπο Menglum, τον 
Κήπο Dais, το Βουδιστικό Τέμπλο 
και τα παραδοσιακά χωριά 
Jinnuoκαι Dai, που κρατούν τις 
παραδόσεις τους.

17η μέρα: Τζινκχόνγκ-
Λουάνγκ Πραπάνγκ-(Λάος)
Πτήση για το Λάος. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
χρόνος στη διάθεσή σας.

18η μέρα: Λουάνγκ Πραπάνγκ 
Περιήγηση πόλης-
Σπήλαια Πακού
Το πρωί θα έχουμε τετ α τετ με το 
πιο παλιό Τέμπλο της πόλης Sene 
και το εξαίσιο Τέμπλο Xiengthong 

που χρονολογείται από τον 16ο 
αιώνα.
Στη συνέχεια ακολουθεί κροαζιέρα 
στον ποταμό Μεκόνγκ και 
επίσκεψη στα Σπήλαια Πακού.
Επιστρέφοντας στην πόλη θα 
δούμε το χωριουδάκι Ban Xanghai 
που παράγει κρασί από ρύζι και 
το Ban Phanem σπουδαίο για την 
χειροτεχνία του.

19η μέρα: Λουάνγκ Πραπάνγκ-
Καταρράκτες Κουανγκτσί
Το πρωί θα επισκεφθούμε 

την αγορά της πόλης και θα 
συνεχίσουμε για τους καταρράκτες 
Κουανγκτσί με τα τουρκουάζ νερά 
και παρακείμενο δάσος
Το απόγευμα επιστροφή στην πόλη 
όπου θα φωτογραφήσουμε το 
χρυσαφένιο ηλιοβασίλεμα από τον 
Ναό Shiphouthabath.

20η μέρα: Λουάνγκ Πραπάνγκ 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής, με ενδιάμεσο 
σταθμό. Ολονύκτια πτήση.

21η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.



1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Είναι γνωστό ότι τα 
αριστουργήματα δεν 
περιγράφονται. Το ταξίδι 
εξερεύνησης του Θιβέτ και 
των φαραγγιών του Ποταμού 
Γιανγκτσέ, είναι από μόνο του μια 
πινελιά ενός αριστουργήματος, 
που ξεφεύγει από τον «καμβά» και 
που η ανθρώπινη ματιά «μπορεί» 
να δει. 
Ολονύκτια πτήση για το θεϊκό 
Θιβέτ και το τεράστιο τεχνητό 
ποτάμι του Γιανκτσέ, που ακουμπά 
με όλο τον όγκο του και όλο το 
μεγαλείο του, στο «σώμα» της 
Κίνας, δίνοντας νερό σε ένα 
μεγάλο κομμάτι της χώρας.

2η μέρα: Κατμαντού
Πρώτος μας σταθμό η Κατμαντού, 
πρωτεύουσα του Νεπάλ, η οποία 
σε υψόμετρο 1300 μ. αποτελεί 
το κέντρο της κοιλάδας του 
Κατμαντού. 
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. 
Το απόγευμα θα έχουμε μία 
περιήγηση στην πόλη για να 
δούμε, μεταξύ άλλων την κεντρική 
πλατεία Ντάρμπαρ, γύρω από την 
οποία βρίσκονται τα ωραιότερα 
κτίρια της πόλης.

3η μέρα: Κατμαντού-Ζανγκμού
Σήμερα θα ξεκινήσουμε για μία από 
τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές 
του κόσμου, αυτή που διασχίζει 
τον επιβλητικό ορεινό δρόμο των 

Ιμαλάϊων.
Άφιξη οδικώς στα σύνορα με το 
Θιβέτ, στη «γέφυρα της Φιλίας», 
στο Ζανγκμού, όπου βρίσκεται 
και η ψηλότερη κορυφή, το Όρος 
Έβερεστ (8846 μ.). 
Εγκατάσταση σε απλό ξενοδοχείο.

4η μέρα: Ζανγκμού-Δρόμος της 
Φιλίας-Λάλουνγκ Λα- 
Τινγκρί-Λάζε
Στη διαδρομή μας στο «Δρόμο 
της Φιλίας» πάνω στη «Στέγη 
του Κόσμου», θα βρεθούμε στο 
πέρασμα Λάλουνγκ Λα (5200 μ.).
Στη συνέχεια περνώντας μέσα 
από τα γυμνά υψίπεδα του Θιβέτ, 
θα συναντήσουμε σαγηνευτικές 
περιοχές (7000-8000 μ.) για να 
βρεθούμε στο Gutsho και στην 
περιοχή του Τινγκρί, με εκπληκτική 
θέα προς το Cho Oyo (8153 μ.). Στο 
Λάζε (4030 μ.), που βρίσκεται σε 
μία διασταύρωση με την Οδό 219, 
και είναι χτισμένο σε μία γόνιμη 
κοιλάδα, θα έρθουμε το απόγευμα.

5η μέρα: Λάζε-Σα Γκύα-Tsola-
Σιγκάζε
Η μονή Σα Γκύα χτίσθηκε το 
1073. Από τους αρχικούς 108 
ναΐσκους στη Βόρεια μονή σώζεται 
μόνο ένας. Η Νότια μονή είναι 
οχυρωμένη με τέσσερα φυλάκια. 
Θα την επισκεφθούμε το πρωί 
και θα συνεχίσουμε, μέσα από 
το πέρασμα του Tsola (4500 μ.), 
με θέα προς το Έβερεστ, για το 

Σιγκάζε, τη δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη του Θιβέτ.

6η μέρα: Σιγκάζε-Μονή Tashil-
hunpo-Γιαντσέ-Μονή Παλκχόρ-
Στούπα Κουμπούμ-Λάσα
Το ταξίδι είναι στιγμές. Είναι 
μετακίνηση «ψυχής», είναι 
ελευθερία, πάθος, νόστος. Αυτά θα 
τα ζήσουμε όλα σήμερα. 
Η Βουδιστική Μονή Tashilhunpo, 
που κάποτε έμεναν 6000 μοναχοί, 
ιδρύθηκε το 1447, φιλοξενεί ένα 
χάλκινο άγαλμα του Βούδα και 
αποτελεί την έδρα του Παντσεν 
Λάμα, του δεύτερου ηγέτη του 
Λαμαϊσμού.
Η κωμόπολη Γιανγτσέ, που 
περιβάλλεται από ένα επιβλητικό 
οχυρό του 1268, είναι μία 
πραγματικά παραδοσιακή πόλη 
του Θιβέτ με πανοραμική θέα 
στην πόλη Palkhor Cho De (15ος 
αιώνας). 
Εδώ δεσπόζει το Κουμπούμ, μία 
στούπα με οκταγωνικό τρούλο 
και εντυπωσιακές τοιχογραφίες, 
εξαιρετικά δείγματα Θιβετιανής 
τέχνης. Θα τα επισκεφθούμε όλα 
ένα προς ένα και θα έρθουμε 
στη Λάσα, την θρυλική πόλη με 
αναρίθμητες Βουδιστικές μονές.

7η μέρα: Λάσα-Ποτάλα-
Τζοκχάνγκ
Είμαστε όλοι φίλοι. Βρισκόμαστε 
στον «Θρόνο του Θεού» και 
συνεχίζουμε για το Ανάκτορο 

Ποτάλα, ένα αρχιτεκτονικό 
αριστούργημα με μονές, ναούς και 
παλάτια. Σήμερα είναι το κέντρο 
της θεοκρατικής δύναμης του 
Θιβέτ και σύμβολο της Θιβετιανής 
θρησκευτικότητας. 
Θα το επισκεφθούμε και θα 
αναχωρήσουμε για τον Ναό 
Jokhang (7ος αιώνας), το κέντρο 
του Θιβετιανού Πολιτισμού και η 
παλαιότερη μονή του Θιβέτ.
Βγάζουμε φωτογραφίες και το 
απόγευμα επιστρέφοντας με το 
πούλμαν στο ξενοδοχείο μας, θα 
χειροκροτήσουμε τον αρχηγό μας 
για μία ακόμα ανεκτίμητη μέρα που 
μας χάρισε.

8η μέρα: Λάσα-Μοναστήρι 
Ντρεμπούνγκ-Μονή Σέρα-
Νορμπουλίνγκα
Έχουμε βρει τον ρυθμό μας και 
είμαστε όλοι έτοιμοι να ζήσουμε 
άλλη μια μέρα εμπλουτισμένη 
ευχάριστα.
Σε απόσταση 10 χλμ. από την Λάσα 
βρίσκεται η Μονή Ντρεμπούνγκ 
(1416), θρησκευτικό και πολιτικό 
κέντρο του δόγματος Γκελούγκα, 
του οποίου τα μέλη ασκούσαν 
μεγάλη επιρροή στη λήψη 
αποφάσεων.
Θα επισκεφθούμε τα κτίσματα 
τα οποία έχουν μείνει ανέπαφα 
από την μανία του κόκκινου 
στρατού, όπως τα Ανάκτορα, τα 
κτίρια των τεσσάρων Θεολογικών 
σχολών, καθώς και την αίθουσα 
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συγκεντρώσεων Γκουοτσίν. 
Αφού συστηθούμε στους 600 
μοναχούς που ζουν σήμερα εδώ, 
θα πάμε στον λόφο Γουότο για 
να επισκεφθούμε το μοναστήρι 
Σέρα και στη συνέχεια στο Πάρκο 
Νορμπουλίνγκα με το ομώνυμο 
Παλάτι, τα Θερινά Ανάκτορα των 
Δαλάι Λάμα.

9η μέρα: Λάσα-Τσουνγκτσίνγκ-
Σπήλαια Νταζού-Κρουαζιέρα 
στα Φαράγγια του Ποταμού 
Γιανγκτσέ
Βάλτε τρία ξυπνητήρια. Μετά το 
πλούσιο πρωινό πετάμε για την 
μεγαλούπολη της Τσουνγκτσίνγκ, 
χτισμένη στην συμβολή των 
ποταμών Γιανγκτσέ και Jialing. 
Από εδώ ο ακούραστος αρχηγός 
μας θα μας φέρει στην Νταζού για 
μία περιήγηση με επιμέλεια στα 
ομώνυμα Σπήλαια με πληθώρα από 
θαυμάσια, σκαλισμένα σε βράχους, 
αγάλματα.
Αργότερα θα έρθουμε στο λιμάνι 
για να επιβιβασθούμε στο πλοίο 
για μια τετραήμερη πλεύση στον 
μεγαλύτερο ποταμό της Κίνας και 
τρίτο στον κόσμο.

10η μέρα: Κρουαζιέρα στα 
Φαράγγια Κουτάνγκ και Βου
Είμαστε στον Γιανγκτσέ. 
Βασικός άξονας επικοινωνίας 
των κατοίκων επτά επαρχιών, 
γνωστός για τη μοναδική ομορφιά 
των «σκηνικών» της φύσης 

με κορυφαίο τμήμα τα θρυλικά 
Τρία Φαράγγια, που εμείς θα 
γνωρίσουμε. Ταξιδεύοντας προς 
την αντίθετη ροή του ποταμού, 
θα επισκεφθούμε την πόλη του 
«Λευκού Αυτοκράτορα» και το 
Φενγκτού και θα έρθουμε στο 
Φαράγγι Κουτάνγκ, από όπου στη 
συνέχεια θα προσεγγίσουμε το 
Φαράγγι Βου.

11η μέρα: Κρουαζιέρα στο 
Φαράγγι Σιλίνγκ
Το πράσινο τοπίο δεξιά και 
αριστερά και ψηλά βουνά, 
«κόβουν» τον ουρανό. Θα 
περάσουμε από τα στενά του 
Σενόνγκ για να φτάσουμε στο 
σημείο όπου θα πάρουμε «σαμπάν» 
που θα κουμαντάρουν Βαστάζοι.
Αργότερα επιβίβαση και πάλι 
στο πλοίο και προσεγγίζουμε το 
Σιλίνγκ, το τρίτο Φαράγγι.
12η μέρα: Γιτσάνγκ-Επίσκεψη 
του Φράγματος Γκετζόου-Βουχάν
Πλέοντας προς το Γιτσάνγκ 
θα παρακολουθήσουμε τη 
διαδικασία που θα ακολουθήσει 
το ποταμόπλοιο για να κατεβεί τα 
«5 σκαλιά», που θα το φέρουν στο 
παλιό επίπεδο του ποταμού. Άφιξη 
στο Γιτσάνγκ.
Μια φορά να δεις τα Φαράγγια 
δεν τα ξεχνάς ποτέ. Αποβίβαση 
και συνεχίζουμε με μία 
ενδιαφέρουσα επίσκεψη σε ένα 
από τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά 
φράγματα στον κόσμο, το 

Γκετζόου.
Αργότερα αναχώρηση οδικώς για 
το Βουχάν. Άφιξη και εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο.

13η μέρα: Βουχάν-Χονγκ Κονγκ
Πτήση για το Χονγκ Κονγκ, την 
ανήσυχη πολιτεία. Άφιξη και βγείτε 
αμέσως για βιτρινοπερίπατο και 
γνωριμία με την πόλη. «Ψυχραιμία 
και καλό βόλι».

14η μέρα: Χονγκ Κονγκ-
Περιήγηση Πόλης-Λόφος 
Βικτόρια
Με την ψυχολογία στο «ζενίθ» 
ξεκινάμε για την περιήγηση 
της φανταστικής πολιτείας. Θα 
περάσουμε το υποθαλάσσιο 
τούνελ, που ενώνει την Καουλούν 

με το νησί, για να επισκεφθούμε το 
ψαροχώρι του Αμπερντήν και την 
ακτή Ρεπάλς, με έναν παράξενο 
Βουδιστικό Ναό Χτισμένο στην 
άμμο.
Αργότερα ανεβαίνουμε στον λόφο 
της Βικτόρια για μία συγκλονιστική 
θέα του Χονγκ Κονγκ και των 
περιχώρων του.
Απόγευμα στη διάθεσή σας.

15η μέρα: Χονγκ Κονγκ
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα 
της πτήσης της επιστροφής. 
Ολονύκτια πτήση με ενδιάμεσο 
σταθμό.

16η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 5* και 4* και Α΄κατηγορίας στο Θιβέτ 
• Διαμονή στο ποταμόπλοιο στον ποταμό Γιανγκτσέ, σε δίκλινες καμπίνες (standard)
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα, εκτός του Χονγκ Κονγκ, όπου μόνο πρωϊνό
• Πλήρης διατροφή στο ποταμόπλοιο

Δεν Περιλαμβάνονται:  
• Βίζα Εισόδου στο Νεπάλ και στο Θιβέτ



1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για ένα συναρπαστικό 
ταξίδι. που θα είναι περιουσία 
της ζωής μας. Πρώτος μας 
σταθμός οι εξωτικές Φιλιππίνες, 
το συγκρότημα των Νησιών του 
Ινδικού Ωκεανού. 
Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Μανίλα
Άφιξη στην πρωτεύουσα 
της χώρας, την Μανίλα.  
«Μπαμπουχαϊ»-Καλώς Ήρθατε. 
Μεταφορά και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο. Περάστε όπως θέλετε 
το απόγευμα και μη ξεχνάτε ότι οι 
αγόρες εδώ «σπάνε κόκκαλα».

3η μέρα: Μανίλα-Περιήγηση 
Πόλης
Το πρωί θα περιηγηθούμε την 
πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, 
μιας χώρας με 7.000 Νησιά, που 
η ιστορία της είναι δεμένη με τους 
Ισπανούς.
Θα αρχίσουμε από την εντός 
των Τειχών ή στα σπανιόλικα 
«Ιντομούρος», την Τειχογυριστή 
περιοχή της πόλης. 
Θα δούμε το Κάστρο Σαντιάγκο, 
το Σαν Τόμας και τις αποικιακές 
Εκκλησίες και θα συνεχίσουμε με 
άλλα στολίδια της πόλης, όπως η 
συνοικία Μακάτι, το Κοινοβούλιο 
και το Κινέζικο Νεκροταφείο, μία 
ρυμοτομμημένη Νεκρούπολη με 
πολυτελείς τάφους. 
Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος.

4η μέρα: Μανίλα-Εκδρομή με 
Πιρόγες
Η σημερινή μας μέρα είναι πολύ 
διαφορετική. Θα έρθουμε στο 
Χωριό Παγκτσανχάν, από όπου 
θα ξεκινήσουμε με Πιρόγες για 
τους Καταρράκτες της περιοχής, 
πλέοντας στο ρεύμα του 
ποταμού. Το θέαμα των υψηλών 
βράχων, με την οργιαστική 
βλάστηση προκαλούν δέος. Θα 
πάμε μέχρι τους Καταρράκτες, 
θα φωτογραφηθούμε και θα 
επιστρέψουμε στην Μανίλα.
Το απόγευμα χαθείτε στην 
περιοχή Ερμίτα, όπου βρίσκονται 
οι υπαίθριες αγορές και 
παρακολουθήστε το ηλιοβασίλεμα 
στον Κόλπο Φιλιππίνο, που μένει 
αξέχαστο.

5η μέρα: Μανίλα-Ταϊβάν
Απολαμβάνουμε το πρόγευμά μας, 
αλλά μην εφησυχάζεσθε...
Το σχέδιο του ταξιδιού μας είναι 
ιδανικό, προβλέπει σύζευξη 
πολιτισμών. 
Πτήση για την Ταϊβάν με προορισμό 
την πρωτεύουσα της, Ταϊπέι. 
Μοντέρνα πόλη, άγνωστη στους 
ταξιδιώτες με απρόσμενες όμως 
χάρες, μας υποδέχεται μ’ ένα 
χαμόγελο που υπόσχεται πολλά

6η μέρα: Ταϊπέι-Περιήγηση 
Πόλης
Στην πρωϊνή μας περιήγηση θα 
σας αποκαλύψουμε την πόλη. Θα 
δούμε το Μνημείο των μαρτύρων 
της Επανάστασης, το Κομφουκιανό 

Τέμπλο, από τα λίγα εναπομείναντα 
στην Ασία και το Εθνικό Μουσείο 
με έναν μυθικό πλούτο.
Στο ελεύθερο απόγευμα περάστε 
από τον περιβόητο δρόμο των 
φιδιών, μοναδικό σε όλη την Ασία.

7η μέρα: Ταϊπέι-Σεούλ
Το ταξίδι που θα μονοπωλήσει τα 
φλας της «ψυχής» μας συνεχίζεται. 
Πτήση για τη Σεούλ, την 
πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, 
μία μοντέρνα πόλη όπου το παλιό 
με το σύγχρονο συνυπάρχουν 
αρμονικά. 
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.

8η μέρα: Σεούλ-Περιήγηση 
Πόλης
Η πολιτεία ξυπνάει νωρίς και εμείς 
είμαστε έτοιμοι με τον συνοδό μας, 
που δεν κατεβάζει διακόπτες ποτέ, 
να την γνωρίσουμε. 
Πλούσιο πρόγευμα και αρχίζουμε 
με επίσκεψη, μεταξύ άλλων, στο 
ανάκτορο Κυουμπόκ, την υπαίθρια 
αγορά της Ανατολικής πόλης, τον 
μυστικό κήπο και το Προεδρικό 
Μέγαρο.

9η μέρα: Σεούλ
Μία ολόκληρη μέρα έχετε στη 
διάθεσή σας για να περιτριγυρίσετε 
στις ακατανίκητες ομορφιές 
της Σεούλ και να μυρίσετε τα 
ευωδιαστά «λουλούδια» αυτής της 
μακρινής χώρας της Ανατολής.

10η μέρα: Σεούλ-Πεκίνο
Υπέροχο πρόγευμα και αφήνουμε 
την φαντασία μας να καλπάζει 
στη διάρκεια της πτήσης για το 
συγκλονιστικό Πεκίνο. 
Άφιξη στην πρωτεύουσα, στην 
οποία θα μείνουμε για τρεις μέρες.
Το βράδυ οι γεύσεις από το 
δείπνο μας, που είναι Κινέζικου 
χαρακτήρα και περιλαμβάνει 
το εξαίσιο Παπάκι του Πεκίνου, 
θα καληνυχτίσουν γλυκά τον 
ουρανίσκο μας. 
Υπάρχει καλύτερο προοίμιο για το 
όνειρο...;

11η μέρα: Πεκίνο-Καλοκαιρινό 
Παλάτι-Σινικό Τείχος-Τάφοι των 
Μινγκ-Μογγολικοί Χοροί
Πλούσιο πρόγευμα. Το πρωί θα 
σας γνωρίσουμε τα Καλοκαιρινά 
Ανάκτορα των Αυτοκρατόρων 
της Κίνας, που τον 18ο αιώνα 
χτίσθηκαν στις όχθες τις λίμνης 
Κουνμίνγκ. Στη συνέχεια θα 
έρθουμε να περπατήσουμε στο 
Μεγάλο Σινικό Τείχος-Κυκλώπεια 
Τείχη-που χτίσθηκε πριν 3.000 
χρόνια και συμβολίζει με την 
έκτασή του και την αντοχή του, την 
δύναμη της Κινέζικης θέλησης και 
υπομονής. 
Αργότερα θα έρθουμε στους 
Τάφους των 13 αυτοκρατόρων 
της δυναστείας των Μίνγκ 
(1368-1644), που βρίσκονται 
διασκορπισμένοι σε μία έκταση 
40 χλμ. σε τόπο που έχει επιλεγεί 
από αρχαίους γεωμάντηδες, ως 
ιδανικός για την αιώνια ανάπαυση. 
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Το βράδυ ξεχνάμε την 
μελιτζανοσαλάτα της γιαγιάς και 
δοκιμάζουμε μογγολικό φαγητό 
παρακολουθόντας λαογραφικούς 
χορούς. Σχιέν-Σχιέν-ευχαριστώ και 
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας.

12η μέρα: Πεκίνο-Απαγορευμένη 
Πόλη-Πλατεία Τιεν Αν Μέν-Ναός 
του Ουρανού-Παράσταση Kung Fu
Μη καθυστερείτε στο πρόγευμα 
γιατί σήμερα θα πάμε σε 
τρία θρυλικά αξιοθέατα της 
πόλης. Το πλούσιο φιλμ είναι 
η Πλατεία Τιέν Αν Μεν, όπου 
είναι και το Μαυσωλείο του 
Μάο, η Απαγορευμένη Πόλη, 
που βρίσκεται απέναντί της με 
τα μεγαλόπρεπα ανάκτορα των 
Παλιών Αυτοκρατόρων, μία 
αισθητική αρμονία αρχιτεκτονικής 
και το Τέμπλο του Ουρανού, 
με την τριπλή στέγη, σύμβολο 
του Πεκίνου, που μαρτυράει μία 
πολιτιστική παράσταση μεγάλης 
αξίας.
Το βράδυ στο «Κόκκινο Θέατρο» 
θα τονώσουμε περισσότερο την 
ψυχική μας διάθεση με ευχάριστη 
παράσταση Kung Fu.

13η μέρα: Πεκίνο-Πυόνγκ Γιάνγκ
Κλείστε το κινητό σας και 
ξεχάστε τα πάντα. Άλλη εδώ 
ανθρωπότητα...
Πλαταίνουμε τον κύκλο της 
γνώσης μας. 
Πετάμε για την πιο απομονωμένη 
χώρα του Πλανήτη, την Βόρεια 

Κορέα με το καθεστώς της 
Κληρονομικής Μοναρχίας.
Άφιξη στην Πυόνγκ Γιάνγκ, 
πρωτεύουσα της χώρας και 
μία μυστηριώδη γοητεία μας 
περιβάλλει καθώς πηγαίνουμε 
προς το ξενοδοχείο.

14η μέρα: Πυόνγκ Γιάνγκ-
περιήγηση πόλης
Η πρωτεύουσα της τελευταίας 
Κομμουνιστικής χώρας του 
κόσμου, είναι εντυπωσιακή με 
κτίρια που εκφράζουν την δύναμη 
και το πείσμα του λαού της. Με την 
βοήθεια των τοπικών συνοδών 
μας, σαν «βεντάλιες» ανοίγουν 
οι δρόμοι μπροστά μας για να 
επισκεφθούμε τα αξιοθέατα της 
πόλης που μαρτυρούν ένα ιστορικό 
παρελθόν μακρυνό, αλλά και 
συναισθηματικό και πολιτιστικό. 
Θα δούμε το σπίτι που γεννήθηκε 
ο Κιμ Ιλ Σουνγκ, τις Ιστορικές 
Πύλες Ταεντόνγκ, το Μνημείο 
των Μαρτύρων, την Αψίδα του 
Θριάμβου, το Πολιτιστικό Μέγαρο 
και το Εθνικό Μουσείο.

15η μέρα: Πυόνγκ Γιάνγκ-
Καεσόνγκ
Χορταστικό πρόγευμα και με όλες 
τις αισθήσεις μας σε επιφυλακή, 
με την συνοδεία των ξεναγών 
μας θα αναχωρήσουμε οδικώς 
για την Καεσόνγκ, Ιστορική πόλη 
της χώρας και μοναδική της 
Χερσονήσου, που βγήκε άθικτη 
από τις στάχτες του πολέμου.

Στην διαδρομή μας, που είναι 
ιδιαίτερα όμορφη θα επισκεφθούμε 
τον Τάφο του Βασιλιά Κονγκμίν 
της δυναστείας Κονγκούριο και 
θα δούμε φυτείες Τσινσένγκ, του 
φυτού που θεωρείτε «μαγικό», 
καθώς λέγεται ότι η ρίζα του 
χαρίζει ευρωστία και μακροζωία. 
Το πιστεύουμε και συνεχίζουμε 
για να ζήσουμε το απόγευμα στη 
μαγεία της πόλης Καεσόνγκ, μία 
πόλη-μουσείο, με πολλά στενά 
δρομάκια, μαγαζάκια και σπιτάκια 
με γυριστές σκεπές.
 
16η μέρα: Καεσόνγκ-Πυόνγκ 
Γιάνγκ
Το πρωί αφήνουμε την όμορφη 
πόλη που μοιάζει με κορεάτικη 
γαμήλια τούρτα και πηγαίνουμε στο 
Παμουντζομ.
Εδώ είναι η διαχωριστική 
γραμμή όπου Βορειοκορεάτες 
στρατιώτες «αντιπαρατάσσονται» 

των Αμερικανών που φέρουν τα 
χρώματα του ΟΗΕ.
Θα μας δώσουν πληροφορίες για 
το σημείο, θα «πατήσουμε» πέραν 
της διαχωριστικής γραμμής και θα 
επιστρέψουμε στην Πυόνγκ Γιάνγκ.

17η μέρα: Πυόνγκ Γιάνγκ-
Πεκίνο-Πτήση επιστροφής
«Προσδεθείτε, φύγαμε», θα μας 
πει η όμορφη αεροσυνοδός μας 
για να μας προετοιμάσει για την 
πτήση της επιστροφής μας, η οποία 
γίνεται μέσω Πεκίνου και άλλου 
σταθμού. 
Ολονύκτια πτήση.

18η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα και για 
πολύ καιρό θα μιλάτε σε όλους 
τους φίλους σας, για αυτό το 
συγκλονιστικό ταξίδι που ζησατε. 
Έτσι θα νοιώσουν τον ενθουσιασμό 
σας.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε Ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας και 5* στο Πεκίνο
• Πρωινό κάθε μέρα
• Ημιδιατροφή στην Κίνα
• Πλήρης διατροφή στην Βόρεια Κορέα

Δεν Περιλαμβάνονται:  
• Βίζα Εισόδου στην Κίνα και στην Βόρεια Κορέα (απαιτούνται 6 έγχρωμες 
φωτογραφίες σε λευκό φόντο)
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1η μέρα: Αθήνα-πτήση 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο 
και ολονύκτια πτήση για το Χονγκ 
Κονγκ μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

2η μέρα: Χόνγκ Κόνγκ
Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος.

3η μέρα: Χόνγκ Κόνγκ-
περιήγηση πόλης 
Στην πρωινή μας περιήγησή θα 
περάσουμε το υποθαλάσσιο τούνελ 
για να έρθουμε στην πρωτεύουσα 
Βικτόρια. Θα επισκεφθούμε την 
ακτή Αμπερντίν και την ακτή 
Ρέπαλς, με τον πιο παράδοξο 
Βουδιστικό Ναό Χτισμένο στην 
άμμο, με αμέτρητα αγάλματα του 
Βούδα και μορφές της κινέζικης 
μυθολογίας. 
Αργότερα θα ανεβούμε στο λόφο 
Βικτόρια με την πανοραμική θέα 
των ουρανοξυστών του νησιού και 
του λιμανιού. 
Χρόνος ελεύθερος. 

4η μέρα: Χόνγκ Κόνγκ-
Καντώνα-Γκουιλίν 
Το πρωί θα αναχωρήσουμε με 
τρένο για την Καντώνα, την 
πρωτεύουσα του Νότου, 
Στη σύντομη περιήγησή μας θα 
δούμε τον Βουδιστικό Ναό των 6 
δένδρων Μπάνιαν, το επιβλητικό 
αρχοντικό του οίκου των Τσεν, 
το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, τη 

νήσο Σαμιάν στον Μαργαριταρένιο 
ποταμό και την υπαίθρια αγορά Τσιν 
Πινγκ. 
Στη συνέχεια πτήση για το Γκουιλίν. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

5η μέρα: Γκουιλίν (Κρουαζιέρα 
στον ποταμό Λι Ζιανγκ)
Σήμερα θα επιβιβαστούμε σε 
ποταμόπλοιο για να διασχίσουμε 
ένα τμήμα του ποταμού Λι ανάμεσα 
στα «κομψότερα βουνά κάτω 
από τον ουρανό». Ένας τεράστιος 
πίνακας πράσινου αποκαλύπτεται 
μπροστά μας. Θρύλοι και παραμύθια 
γράφονται στον ορίζοντα καθώς 
περνάμε ανάμεσα σε πετρωμένα 
άλογα, καμήλες και ελέφαντες. 
Θα αποβιβαστούμε στο γραφικό 
χωριό Γιανγκσούο, απ΄όπου θα 
επιστρέψουμε στο Γκουιλίν. 

6η μέρα: Γκουιλίν-Καλαμένιος 
Αυλός-Σιάν 
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε 
τους σταλακτίτες και σταλαγμίτες 
στο σπήλαιο του «Καλαμένιου 
Αυλού» και πτήση για το Σιάν, 
την πόλη-θησαυροφυλάκιο του 
κινέζικου πολιτισμού, 
Άφιξη και αναχωρούμε για μία 
περιήγηση στην πόλη όπου 
θα δούμε μεταξύ άλλων τα 
καλοδιατηρημένα τείχη της 
δυναστείας των Μινγκ. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο.

7η μέρα: Σιάν-Πήλινος Στρατός-
περιήγηση πόλης
Διάσημος είναι ο «Πήλινος 
Στρατός», ο οποίος αποτελείται από 
8.099 αγάλματα που απεικονίζουν 
μορφές ανθρώπων και αλόγων 
στις φυσικές τους διαστάσεις. Θα 
τον επισκεφθούμε σήμερα το πρωί. 
Επιστροφή στο Σιάν και επίσκεψη 
στην επταόροφη Παγόδα της 
Μεγάλης Χήνας, το μόνο κτίσμα της 
δυναστείας των Τανγκ που σώζεται 
στην πόλη.
Το βράδυ δείπνο και 
παρακολούθηση θεάματος στο 
Sunshine Palace. 

8η μέρα: Σιάν-Πεκίνο-Θερινά 
Ανάκτορα-Ναός του Ουρανού 
Πτήση για το Πεκίνο. Άφιξη και 
θα συνεχίσουμε με επίσκεψη 
στο Καλοκαιρινό Παλάτι με τις 
περίτεχνες γέφυρες και την 
γραφική λίμνη. 
Αργότερα θα έρθουμε στο Τέμπλο 

του Ουρανού, ένα από τα πιο 
συμβολικά κτίρια της Δυναστείας 
των Μινγκ, το μοναδικό κυκλικό 
κτίσμα όλης της Κίνας.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ θα έχουμε το δείπνο μας με 
την περίφημη «πάπια Πεκίνου».

9η μέρα: Πεκίνο-Σινικό Τείχος-
Τάφοι των Μινγκ-Παράσταση 
Kung Fu
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε 
για μία ολοήμερη εκδρομή για 
το περίφημο Σινικό Τείχος, 
χαρακτηρισμένο από την Un-
esco ως Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
Χρόνος ελεύθερος για να 
περπατήσουμε και να το 
φωτογραφίσουμε. 
Στη συνέχεια θα έρθουμε στους 
Τάφους των 13 αυτοκρατόρων 
της Δυναστείας των Μινγκ, που 
βρίσκονται διασκορπισμένοι 

παΝοραμα κιΝασ-ΧοΝγκ κοΝγκ 
ΧοΝγκ κοΝγκ-καΝτωΝα γκουιλιΝ σιαΝ-πεκιΝο-ΧαΝγκτσοου-
ξιταΝγκ-σουτσοου-σαγκαή
1 5  μ ε ρ ε σ
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Πήλινος Στρατός-Σινικό Τείχος-Απαγορευμένη Πόλη-Τιέν Aν Mεν-Καλοκαιρινό Παλάτι-Ναός του 
Ουρανού-Κρουαζιέρα στον ποταμό Λι Ζιάνγκ-Kung Fu Show-Βαρκάδα στην Λίμνη Ξιχού



Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε Ξενοδοχεία 5* και 4* στο Χονγκ Κόνγκ και στην Σαγκάη.
• Πρωινό κάθε μέρα
• Ημιδιατροφή στην Κίνα

Δεν Περιλαμβάνονται
• Βίζα Εισόδου στην Κίνα 
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σε μία έκταση 40 χλμ. σε τόπο 
που είχε επιλεγεί από αρχαίους 
γεωμάντηδες ως ιδανικός για την 
αιώνια ανάπαυση.
Επιστροφή στο Πεκίνο όπου 
το βράδυ θα απολαύσουμε μια 
παράσταση Kung Fu στο «Κόκκινο 
Θέατρο».

10η μέρα: Πεκίνο-
Απαγορευμένη Πόλη-Πλατεία 
Τιεν Αν Μεν-Μογγολικοί Χοροί 
Πρωινό και αναχώρηση για την 
ιστορική πλατεία την Τιεν Αν Μεν 
που είναι η καρδιά του Πεκίνου. 
Εκεί βρίσκεται το Μαυσωλείο του 
Μάο. Μπροστά της υψώνονται τα 
τείχη της Απαγορευμένης Πόλης 
την οποία θα επισκεφτούμε. 
Tο βράδυ δείπνο σε τοπικό 
εστιατόριο με παρακολούθηση 
παραδοσιακών μογγολικών χορών.

11η μέρα: Πεκίνο-Χανγκτσόου 
(Λίμνη Ξιχού) 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Χανγκτσόου. Άφιξη 
και συνεχίζουμε με μία βαρκάδα 
στην ειδυλλιακή λίμνη Ξιχού με 
τις κατάφυτες όχθες, τις γωνιές 
των νούφαρων, τις προκυμαίες 
των κλαιουσών ιτιών, τα πέτρινα 
γεφύρια και τα περίπτερα-παγόδες. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο.

12η μέρα: Χανγκτσόου-Ξιτάνγκ-
Σαγκάη-Ακροβατικό Show. 
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε 
για το Ξιτάνγκ. Θα περπατήσουμε 
στο μακρύ σκεπαστό διάδρομο 
του κεντρικού καναλιού, θα 
έχουμε βόλτα με πλοιάριο και θα 
θαυμάσουμε τα μικρά, παμπάλαια 
σπίτια στα στενά δρομάκια της. 
Συνεχίζουμε για τη Σαγκάη. Άφιξη 
και αμέσως θα περιηγηθούμε στους 
κήπους του μανδαρίνου Γιού οι 
οποίοι κατασκευάστηκαν για την 
οικογένεια Παν, στο Ναό του Jade 
Buddha όπου θα απολαύσουμε 
την κατανυκτική ομορφιά των 
αγαλμάτων του Βούδα και θα 
ακούσουμε τις ψαλμωδίες των 
νεαρών μοναχών. 
Μετά το δείπνο οι διάσημοι 

ακροβάτες της Σαγκάης θα 
μας προσφέρουν μια αξέχαστη 
παράσταση!
13η μέρα: Σαγκάη-Σουτσόου-
Σαγκάη 
Αναχώρηση για το Σουτσόου. 
Η “Βενετία της Ανατολής”, 
είναι διάσημη για τους κήπους-
μινιατούρες των αρχοντικών της. 
Στην βαρκάδα που ακολουθεί 
θα απολαύσουμε τη θέα των 
καναλιών με τις σειρές των 
λευκών παλιών σπιτιών, ενώ 
στο τέλος της περιήγησής μας 
θα φωτογραφήσουμε από το 
παρακείμενο πάρκο την Παγόδα της 
Λευκής Τίγρης που βρίσκεται στον 
ομώνυμο λόφο. 
Επιστροφή το απόγευμα στην 
Σαγκάη όπου θα κλείσουμε την 

μέρα μας με επίσκεψη στον 
σούπερ-ουρανοξύστη Tv Tower. 

14η μέρα: Σαγκάη-
πτήση επιστροφής 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
απ΄ όπου θα πετάξουμε μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού για την Αθήνα. 
Ολονύκτια πτήση.

15η μέρα: Αθήνα 
Άφιξη στην Αθήνα.



1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Ξεκινάμε σήμερα με αεροπλάνο 
για το Πεκίνο, πνευματικό και 
βιομηχανικό κέντρο που η ιστορία 
του αρχίζει από την εποχή των 
Μογγόλων. 
Ολονύκτια πτήση και αφήνουμε 
την φαντασία μας να καλπάζει. 

2η μέρα: Πεκίνο
Άφιξη στην συγκλονιστική πόλη. 
Τρεις μέρες θα μείνουμε εδώ 
και θα σας δείξουμε τα πιο 
εντυπωσιακά αξιοθέατα. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο.
Το βράδυ θα δειπνήσουμε σε 
τοπικό εστιατόριο με κινέζικη 
κουζίνα, που δεν αφήνει κανέναν 
αδιάφορο, ιδιαίτερα όταν 
περιλαμβάνει και το εύγευστο 
παπάκι Πεκίνου

3η μέρα: Πεκίνο-Καλοκαιρινά 
Ανάκτορα-Σινικό Τείχος-Τάφοι 
των Μινγκ-Μογγολικοί Χοροί
Πρόγευμα αξέχαστο. Το πρωί θα 
σας γνωρίσουμε τα καλοκαιρινά 
ανάκτορα των Αυτοκρατόρων 
της Κίνας, που τον 18ο αιώνα 
κτίσθηκαν στις όχθες της λίμνης 
Κουνμίνγκ. 
Στη συνέχεια θα έρθουμε να 
περπατήσουμε στο Σινικό Τείχος 
που κτίσθηκε πριν 3.000 χρόνια 
και συμβολίζει με την έκτασή του 
και την αντοχή του την δύναμη της 
κινέζικης θέλησης και υπομονής. 
Αργότερα θα έρθουμε στους 

τάφους των 13 Αυτοκρατόρων 
της δυναστείας των Μίνγκ 
(1368-1644), που βρίσκονται 
διασκορπισμένοι σε μία έκταση 
40 χλμ. σε τόπο που έχει επιλεγεί 
από αρχαίους γεωμάντηδες, ως 
ιδανικός για την αιώνια ανάπαυση. 
Το βράδυ θα διασκεδάσουμε 
απολαμβάνοντας το δείπνο μας 
παρακολουθώντας Μογγολικούς 
Χορούς.

4η μέρα: Πεκίνο-Απαγορευμένη 
Πόλη-Πλατεία Τιεν Αν Μέν
Ναός του Ουρανού
Παράσταση Kung Fu
Το πρωί θα έρθουμε στην 
τεράστια Πλατεία Τιέν Αν Μεν 
και στη συνέχεια θα περάσουμε 
στην Απαγορευμένη Πόλη, που 
απλώνεται απέραντη. 
Εδώ υπάρχουν τα μεγαλόπρεπα 
ανάκτορα των παλιών 
αυτοκρατόρων, μία αισθητική 
αρμονία αρχιτεκτονικής.
Σε άλλο σημείο της πόλης θα 
επισκεφθούμε τον Κυκλικό Ναό 
του Ουρανού με την τριπλή στέγη 
που μαρτυράει μία πολιτιστική 
παράδοση μεγάλης αξίας.
Το βράδυ μετά από το δείπνο μας 
θα παρακολουθήσουμε τοπική 
παράσταση Kung Fu στο «Κόκκινο 
Θέατρο» της πόλης.

5η μέρα: Πεκίνο-Χανγκτσόου-
Κρουαζιέρα στη λίμνη Ξιχού-Τσάι 
του Δράκου

Ευφραίνεται η καρδιά μας, καθώς 
προσγειωνόμαστε στο αεροδρόμιο 
του Χανγκτσόου, που είναι 
Χτισμένο στο Χρυσό Δέλτα του 
Ποταμού Chang Jlang.
Άφιξη στην όμορφη πόλη, που 
είναι περιτριγυρισμένη από 
φυτείες του περίφημου τσαγιού, 
της «Πηγής του Δράκου», 
φυτείες με πυκνόφυλλες μουριές, 
κυμματιστούς ορυζώνες και 
μοντέρνα αγροτικά κτίσματα, που 
αποτυπώνουν τον πλούτο των 
κατοίκων της.
Ακολουθεί περιήγηση στην Παλιά 
πρωτεύουσα των Σούνγκ, από 
το 960 έως το 1280, σε αρκετά 
μνημεία και στη Δυτική λίμνη, που 
περιβάλλεται στις τρεις πλευρές 
της από βουνά και χωρίζεται με 
αναχώματα σε τρία τμήματα.
Θα δούμε μία πληθώρα από 
Παγόδες, Ναούς και σκεπαστά 
περίπτερα και θα έχουμε πλεύση 
στη λίμνη, όπου υπάρχουν τέσσερα 
νησιά.
Αφήνοντας τη λίμνη που έχει 
υμνηθεί από ποιητές όλων των 
εποχών σαν «Παράδεισος επί 
της Γης», θα καταλήξουμε στο 
ξενοδοχείο μας.

6η μέρα: Χανγκτσόου-
Ξιτάνγκ-Σαγκάη
Το πρωί αναχώρηση για την 
Σαγκάη. Στην διαδρομή μας θα 
επισκεφθούμε το Ξιτάνγκ, όπου 
εδώ συγκλίνουν 9 ποταμοί και 108 

γέφυρες που ενώνουν τα κανάλια 
του. 
Θα έχουμε βόλτα στα κανάλια 
και θα έρθουμε στην κάποτε 
«αμαρτωλή» Σαγκάη και 
σπουδαιότερο λιμάνι σήμερα της 
χώρας.
Αμέσως θα περιηγηθούμε, 
μεταξύ άλλων στους Κήπους 
του μοναδικού Γιου Γιουάν, την 
Πλατεία Λαού, τον Ναό του Βούδα 
με το τεράστιο άγαλμα από Ζαντ 
και την Παγόδα Λουνγκ Χουά.
Μετά το δείπνο μας θα 
παρακολουθήσουμε μία 
συναρπαστική παράσταση από τους 
καλύτερους ακροβάτες της Κίνας.

7η μέρα: Σαγκάη-Σουτσόου
Στο Σουτσόου, την πόλη του νερού, 
του ρυζιού και του μεταξιού, που 
έχει μία ιστορία 6.000 χρόνων, 
θα έρθουμε οδικώς για να 
επισκεφθούμε τα κανάλια της 
και τους κήπους μινιατούρες των 
αρχοντικών της.
Επιστροφή στη Σαγκάη και 
επίσκεψη στο πύργο τηλεόρασης 
ένα από τα ψηλότερα κτίρια του 
κόσμου.

8η μέρα: Σαγκάη-
Οσάκα-Κυότο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση για την σαγηνευτική 
Ιαπωνία. 
Άφιξη στην Οσάκα και αναχώρηση 
οδικώς για το Κυότο την αρχοντική 
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κιΝα - ιαπωΝια 
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Πεκίνο-Χανγκτσόου-Λίμνη Ξι Χου-Ξιτάνγκ-Σουτσόου-Σαγκάη-Οσάκα-Κυότο-Νάρα-Χακόνε-Κρουαζιέρα 
στην Λίμνη Άσι-έθνικός Δρυμός Φούτζι-Θερμές πηγές Οβακουντάνι-Τόκυο-(Νίκκο)
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παλιά Πρωτεύουσα. Άφιξη και 
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. 
Στον ελεύθερο χρόνο σας χαθείτε 
στους στενόμακρους δρόμους 
του με τα πολύχρωμα αναμμένα 
φανάρια, ακούστε τον ήχο ενός 
γκογκ και χαρείτε την μελωδία 
από τις τρεις νευρικές χορδές του 
σαμισέν. 

9η μέρα: Κυότο-Περιήγηση 
πόλης-Εκδρομή στη Νάρα
Στην πρωινή μας περιήγηση, το 
Κυότο θα μας αποκαλύψει πολλές 
από τις μονάκριβες ομορφιές του. 
Θα σεργιανίσουμε ανάμεσα από 
αναρίθμητα επιβλητικά κτίρια, 
κήπους, ανάκτορα και ιερά και θα 
φωτογραφίσουμε πολλά από τα 
επιβλητικά κτίσματα. 
Θα δούμε το χρυσό περίπτερο 
Kinkaku-ji το οποίο 
κατασκευάστηκε τον 14ο 
αιώνα, το ιερό Heian το οποίο 
κατασκευάστηκε το 1894 με 
αφορμή τον εορτασμό των 1100 
χρόνων από την ίδρυση της 
πόλης και θα συνεχίσουμε με τις 
υπόλοιπες ομορφιές της αρχαίας 
πρωτεύουσας. 
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για την Νάρα. την ιερή πολιτεία, 
την πρώτη μόνιμη πρωτεύουσα 
της χώρας από το 710-780 μ.Χ. 
με τους περίφημους Βουδιστικούς 
ναούς της, το γιγάντιο άγαλμα του 
Βούδα και το μοναδικό στον κόσμο 
πάρκο της με τα χίλια ελάφια, τα 

πανύψηλα προαιώνια δένδρα,τις 
λίμνες και τις παγόδες.

10η μέρα: Κυότο-Χακόνε-
Κρουαζιέρα στην λίμνη Ασι-
Θερμές πηγές Οβακουντάνι-
Εθνικός Δρυμός Φούτζι-Τόκυο
Το πρωί αφήνουμε το Κυότο για να 
διασχίσουμε την κεντρική Ιαπωνία 
σε μια απολαυστική διαδρομή με το 
τρένο βολίδα. 
Άφιξη στην Ονταβερα και 
συνεχίζουμε οδικώς για το Χακόνε 
το οποίο θα περιηγηθούμε. 
Θα έχουμε μια σύντομη κρουαζιέρα 
στην ήρεμη λίμνη Άσι, θα έρθουμε 
με το τελεφερίκ πάνω από την 
ηφαιστειακή κοιλάδα Οβακουντάνι 
με τις κοχλάζουσες θερμές πηγές 
και στην συνέχεια θα ανέβουμε 
μέχρι «τον 5ο σταθμό» για να 
γνωρίσουμε την μεγαλοπρέπεια 
του Εθνικού Δρυμού Φούτζι. 
Αργά το απόγευμα θα έρθουμε στο 
Τόκυο.

11η μέρα: Τόκιο-Περιήγηση 
πόλης-Ασακούσα-
Ναός Θεάς Κάνον
Το Τόκυο που θα σας γνωρίσουμε 
σήμερα το πρωί είναι μια απέραντη 
πολιτεία. Εκατοντάδες τα 
αξιοθέατα που θα ανακαλύψουμε. 
Θα φωτογραφίσουμε μεταξύ 
άλλων τα αυτοκρατορικά ανάκτορα 
ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά 
κτίσματα τα οποία βρίσκονται σε 
ένα μεγάλο πάρκο στο κέντρο της 

πόλης.
 Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο 
δύο φορές το χρόνο. Μετά απο το 
κτίριο της Βουλής θα έρθουμε στο 
συγκρότημα της Ασακούσα οπου 
θα επισκευθούμε τον μεγαλοπρεπή 
ναό της Θεάς Κάνον και θα 
συνεχίσουμε με τις οδούς Sensoji 
και Makamise. 
Πολυκαταστήματα και μικρά 
μαγαζάκια, γκαλερί, βραδινά 
κέντρα και εστιατόρια 
χαρακτηρίζουν την συνοικία 
της Ginza την οποία μπορείτε 
να επισκευθείτε το απόγευμα. Η 
περίφημη αυτή συνοικία αποτελεί 
τον ιδανικό τόπο για αγορές. 

12η μέρα: Τόκιο-
προαιρετική εκδρομή στο Nikko
Στον ελεύθερο χρόνο σας 
ανακατευθείτε με το πλήθος 
και χαρείτε μία σπάνια πόλη. 
Εντυπωσιακός είναι ο “Tokyo Tow-
er” που έχει ξεπεράσει σε ύψος 
το πρωτότυπο του πύργου του 

Άϊφελ στο Παρίσι. Καλή ιδέα για 
να ανακαλύψετε το Τόκιο είναι να 
κάνετε μία βόλτα με το καραβάκι 
στα νερά του ποταμού Sumida. 
Το Εθνικό Μουσείο διαθέτει την 
καλύτερη συλλογή Ιαπωνικής 
τέχνης στον κόσμο, αλλά έχετε 
και αναρίθμητες δυνατότητες 
ψυχαγωγίας, θέατρα, στάδια και το 
επίκαιρο θέατρο Καμπούκι. 
Αν όλα αυτά δεν σας συγκινούν 
τότε μπορείτε να ακολουθήσετε 
μια ολοήμερη εκδρομή που έχουμε 
οργανώσει για να επισκεφθείτε το 
Nikko.

13η μέρα: Τόκυο 
Ημέρα ελεύθερη μέχρι την ώρα της 
πτήσης επιστροφής. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
ολονύκτια πτήση με ενδιάμεσο 
σταθμό.

14η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 5* και 4* στη Σαγκάη και στην Ιαπωνία
• Πρωινό κάθε μέρα
• Ημιδιατροφή στην Κίνα 
• Δύο κύρια γευματα στην Ιαπωνία την 8η και 10η μέρα 

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Βίζα Εισόδου στην Κίνα



κορεατική κουλτουρα 
ιαπωΝια-Νήσοσ ΧοΝσου
σαφαρι με BullET-επισκεΨή στο οροσ φουτζι

1 6  Μ έ Ρ έ Σ

Best
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1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Άπω Ανατολή, εκεί 
που ανατέλλει ο ήλιος. Πιο μακριά 
δεν μπορείς να πας. 
Ολονύκτια πτήση για την Κορέα 
και την Ιαπωνία, όπου θα 
ανακαλύψουμε όλα τα θαμμένα 
μυστικά τους.

2η μέρα: Σεούλ
Άφιξη στην Σεούλ, την μοντέρνα 
πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, 
όπου το παλιό συνυπάρχει 
αρμονικά με το σύγχρονο. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Χρόνος στη διάθεσή σας.

3η μέρα: Σεούλ- 
Περιήγηση Πόλης
Στην πρωινή περιήγηση που θα 
έχουμε στην πόλη που ίδρυσε το 

1359 η δυναστεία των Γι, εκατό 
περίπου χρόνια πριν ο Κολόμβος 
ανακαλύψει την Αμερική, θα δούμε 
τα Ανάκτορα Κιονγκ Μποκ (μνημείο 
της Unesco), τα οποία χτίστηκαν 
το 1395 μ.Χ. και στέγασαν την 
δυναστεία Γι και θα συνεχίσουμε 
με το Προεδρικό Μέγαρο (Blue 
House), τον μυστικό κήπο, την 
υπαίθρια αγορά της Ανατολικής 
Πύλης και το ενδιαφέρον Εθνικό 
λαϊκό μουσείο. 
Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος.
Το βράδυ μην παραλείψετε να 

παρακολουθήσετε ένα φολκλορικό 
πρόγραμμα που προσφέρουν 
πανέμορφες Κορεάτισες 
χορεύτριες.

4η μέρα: Σεούλ-Songni- 
Songnisan-Κιενγκτσού
Μετά το πρωινό συνεχίζουμε για 
το Εθνικό Πάρκο Songnisan, του 
όρους Songni, μία από τις πιο 
όμορφες τοποθεσίες της Κορέας. 
Οι κορυφές από γρανίτη, οξιές και 
βαθιές κοιλάδες από ιζηματογόνα 
πετρώματα, το καθιστούν 
θεαματικό. 
Διασχίζοντας την ορεινή κατάφυτη 
ενδοχώρα της Κορεατικής 
Χερσονήσου, θα έρθουμε στο 
Κιενγκτσού, παλιά πρωτεύουσα της 
χώρας και Εθνικό αρχαιολογικό 
Πάρκο το οποίο περιλαμβάνεται 
στην λίστα της Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της Ουνέσκο.
5η μέρα: Κιενγκτσού- 
Περιήγηση Πόλης
Η πρωτεύουσα του άλλοτε ένδοξου 
Βασιλείου της Σίλα, σήμερα 
παρουσιάζει ένα παραμυθένιο 
σκηνικό το οποίο της έχει χαρίσει 
τον τίτλο «Μουσείο δίχως Τείχη». 
Θα επισκεφθούμε, μεταξύ άλλων, 
την λίμνη Anapji και το περίπτερο 
Poseak, το Εθνικό αρχαιολογικό 
Μουσείο, με πλούσια ευρήματα, 
τους Βασιλικούς Τάφους, τους 
«Κήπους της Ευδαιμονίας» 

και το πέτρινο παρατηρητήριο 
Τσομσουγκντάε, το παλαιότερο από 
τα υπάρχοντα παρατηρητήρια στην 
Ασία, που χρησιμοποιήθηκε για την 
παρατήρηση των αστεριών και την 
πρόβλεψη του καιρού.

6η μέρα: Κιενγκτσού-
Πουλγκούσα-Μπουσάν (70 χλμ.)
Τον επιβλητικότερο και Ιερότερο 
όλων των Ναών της χώρας, τον 
Ναό Πουλγκούσα, ένα μνημείο 
πολιτιστικής κληρονομιάς, 
το σπουδαιότερο δείγμα του 
Βουδιστικού πολιτισμού με 
πολυάριθμες πύλες και αυλές, 
που παραμένουν ακέραιες όπως 
πριν από 15 αιώνες. Θα το 
περιηγηθούμε το πρωί μετά από 
το πλούσιο πρόγευμά μας και θα 
συνεχίσουμε με τα γρανιτένια 
Σπήλαια Σοκορούμ, όπου 

προβάλλει η διαπεραστική ομορφιά 
του αγάλματος του Βούδα.
Αργότερα θα αναχωρήσουμε για 
το Μπουσάν στη Νότια Χερσόνησο 
της Κορέας, σπουδαίο λιμάνι και 
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 
χώρας, δημοφιλή για τις παραλίες 
και τους μεγάλους ποταμούς του.
Άφιξη και το απόγευμα θα 
περιηγηθούμε, μεταξύ άλλων, 
στον Πύργο Μπουσάν, την γραφική 
ψαραγορά Jagalchi και την διεθνή 
αγορά Kukje με καλοδουλεμένα 
τοπικά λαϊκά σουβενίρ.

7η μέρα: Μπουσάν-Χόνσου-
Φουκουόκα-Χιροσίμα
Το πρωί με σύντομη πτήση θα 
βρεθούμε στην σαγηνευτική 
Ιαπωνία, στην χώρα του 
Ανατέλλοντος Ηλίου, προορισμός 
μας η νήσος Χόνσου, το 
μεγαλύτερο από τα 4.000 νησιά της 
Ιαπωνίας, που συγκεντρώνει όλες 
τις φυσικές ομορφιές της χώρας.
Άφιξη στην Φουκουόκα, 
πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού 
και συνεχίζουμε με Bullet για 
την Χιροσίμα, των εκατομμυρίων 
κατοίκων, στα νοτιοδυτικά 
του Χόνσου. Εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.

8η μέρα: Χιροσίμα-Περιήγηση 
Πόλης-Νησί Miyajima-Χιμέτζι
Όταν ταξιδεύει κανείς δημιουργεί 
λόγους για να ζει. Ένας από 

αυτούς είναι για να γνωρίσει την 
Χιροσίμα, της οποίας τα δύο τρίτα 
κατέστρεψε η πρώτη ατομική 
βόμβα το 1945 που έπεσε εδώ.
Η πόλη ανοικοδομήθηκε, αλλά 
όπως θα διαπιστώσουμε στην 
πρωινή μας περιήγηση, πολλά είναι 
τα μνημεία της που θυμίζουν την 
καταστροφή. Θα δούμε, μεταξύ 
άλλων, το Πάρκο Peace Memorial, 
στο κέντρο του οποίου βρίσκεται 
το μουσείο Peace Memorial 
(μνημείο της Unesco) και θα 
αναχωρήσουμε με φέρρυ για το 

Σεούλ-Songni-Songnisan-Κιενγκτσού Μπουσάν-Φουκουόκα-Χιροσίμα-Νησί Mijiyama-Χιμέτζι-Κυότο



Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε Ξενοδοχεία 4* στην Κορέα και 3* ή 4* (επιλογής σας) στην 
Ιαπωνία
• Πρωινό κάθε μέρα
• Ένα κύριο φαγητό από μπουφέ την 11η μέρα. 
• Σαφάρι με Bullet.
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Νάρα-έθνικό Πάρκο Φούτζι-Καμακούρα-Τόκυο

μικρό νησάκι, που βρίσκεται στον 
κόλπο της Χιροσίμα, το «λίκνο» 
του Γιαπωνέζικου πολιτισμού, 
το Miyajima το οποίο θεωρείται 
Ιερός τόπος. Θα επισκεφθούμε το 
Ιερό της Ιτσουκουσίμα (προστασία 
Unesco), θα φωτογραφήσουμε το 
Torri του νησιού και τα μονοπάτια 
με τα πέτρινα φωτάκια και στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε με το 
τρένο (Bullet) για το Χιμέτζι με το 
ομώνυμο κάστρο.

9η μέρα: Χιμέτζι- 
Κάστρο Χιμέτζι-Κυότο
Συνεχίζουμε το όμορφο σαν 
χαμόγελο ταξίδι μας με επίσκεψη 
στο Κάστρο Χιμέτζι, το οποίο 
θεωρείται ένα από τα δώδεκα 
ωραιότερα που σώζονται στην 
Ιαπωνία από την Εποχή της 
Φεουδαρχίας και προστατεύεται 

από την Unesco. Αργότερα θα 
επιβιβασθούμε στο τρένο (Bul-
let)και θα αναχωρήσουμε για το 
Κυότο. Άφιξη και πηγαίνοντας με 
το πούλμαν προς το ξενοδοχείο 
μας, αναπνέουμε την μυρωδιά της 
ασυναγώνιστης πόλης.

10η μέρα: Κυότο-Περιήγηση 
Πόλης-Εκδρομή στην Νάρα
Στην πρωινή μας περιήγηση στο 
Κυότο, θα σεργιανίσουμε ανάμεσα 
από αναρίθμητα επιβλητικά κτίρια, 
κήπους, ανάκτορα και ιερά και θα 

φωτογραφίσουμε πολλά από τα 
επιβλητικά κτίσματα. 
Θα δούμε το χρυσό περίπτερο 
Kinkaku-ji το οποίο 
κατασκευάστηκε τον 14ο αιώνα 
και καθρεπτίζεται σε μία μικρή 
λίμνη. 
Αργότερα θα έρθουμε στο ιερό 
Heian το οποίο κατασκευάστηκε 
το 1894 με αφορμή τον εορτασμό 
των 1100 χρόνων από την ίδρυση 
της πόλης και θα συνεχίσουμε 
με τις υπόλοιπες ομορφιές της 
χιλιοχρονίτικης πρωτεύουσας. 
Στη συνέχεια παίρνουμε τον δρόμο 
για τη Νάρα (μνημείο της Unesco). 
Φτάνουμε στην ιερή πολιτεία 
της πρώτης πρωτεύουσας της 
χώρας από το 710-780μ.Χ. 
και αντικρίζουμε περίφημους 
Βουδιστικούς ναούς της, το 
γιγάντιο άγαλμα του Βούδα και το 

μοναδικό στον κόσμο πάρκο της 
με τα χίλια ελάφια. 
Οι χαριτωμένοι γαλήνιοι γιγάντιοι 
Βούδες κάθονται διπλόποδι μέσα 
στους ναούς και υποδέχονται με 
καλόκαρδη ειρωνεία τους πιστούς. 
Οι Topli οι ιερές πόρτες σε σχήμα 
κεφαλαίου Π, λάμπουν σκούρες, 
βυσσινιές μέσα στα πράσινα 
γυαλιστερά φύλλα. Είναι οι ιερές 
πόρτες της θρησκείας των Σίντο 
που θα πει «ο Δρόμος του Θεού».
Το μεγαλύτερο πάρκο της χώρας, 
1200 εκτάρια, με πανύψηλα 

προαιώνια δένδρα, λίμνες, 
περιστέρια, πελαργούς, κύκνους 
και ελάφια, που πάνε και έρχονται 
σαν αρχοντόπουλα. 
Νικήστε την ανυπομονησία 
και την βιασύνη σας γιατί εδώ 
η Ιαπωνία ξεχειλίζει από τον 
πολιτισμό της. Θα σας γνωρίσουμε 
την γιαπωνέζικη ψυχή και θα 
περιηγηθούμε στα πιο εξαιρετικά 
αξιοθέατα. 

11η μέρα: Κυότο-Εθνικό Πάρκο 
Φούτζι (περιοχή)
Καλό πρόγευμα και έχουμε χρόνο 
ελεύθερο στην πόλη μέχρι το 
απόγευμα.
Αργότερα με Bullet Train (2 
ώρες) θα αναχωρήσουμε για το 
Φούτζι, Ιερό Βουνό, που υψώνεται 
επιβλητικό πάνω από το νησί 
Χόντσου. Άφιξη και εγκατάσταση 
σε Lodge.

12η μέρα: Φούτζι- 
Καμακούρα-Τόκυο
Το πρωί θα έχουμε μία σύντομη 
περιήγηση στον «σταθμό 5» του 
όρους Φούτζι, με τις συμμετρικές 
πλαγιές και τον κρατήρα στην 
κορυφή του και θα συνεχίσουμε 
οδικώς για την Καμακούρα, 
ονομαστή για τα κτίρια της, τα 19 
Ιερά της, τους 60 Ναούς της και 
τον μεγάλο Βούδα που έχει ύψος 
13,5 μέτρα και φιλοτεχνήθηκε το 
1252. Στην πρωτεύουσα, το Τόκυο 
θα έρθουμε αργά το απόγευμα.

13η μέρα: Τόκυο- 
Περιήγηση Πόλης
Ο αρχηγός μας θα μας αποκαλύψει 
σήμερα το πρωί, αργά και 
μεθοδικά, τον χαρακτήρα της πιο 
πολυπληθούς πόλης του πλανήτη. 
Θα δούμε, μεταξύ άλλων, τα 
Αυτοκρατορικά Ανάκτορα, την 
περιοχή της Ασακούσα, τον 
αφιερωμένο στην Θεότητα 
του Ελέους, Καννόν, τους 
αυτοκρατορικούς Τάφους και την 
εμπορική καρδιά, την Γκίνζα. Το 
απόγευμα χρόνος ελεύθερος.

14η μέρα: Τόκυο
Ολόκληρη η μέρα είναι στη 
διάθεσή σας για να επισκεφθείτε 
το Μουσείο στο Πάρκο Ουένο, 
για να κάνετε αγορές στα μεγάλα 
καταστήματα ή για μία ακόμα 
περιπλάνηση για να γνωρίσετε 
καλύτερα την πόλη.

15η μέρα: Τόκυο
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την 
πτήση επιστροφής. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και ολονύκτια πτήση 
για την Αθήνα.

16η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα. 



1η μέρα: Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση με ενδιάμεση σταθμό για την 
Ιαπωνία. Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Μανίλα-Οσάκα-Κυότο
Άφιξη στην Οσάκα. 
Επιβίβαση στο πούλμαν και 
συνεχίζουμε για το Κυότο την 
αρχοντική παλιά Πρωτεύουσα. 
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. 

3η μέρα: Κυότο-Περιήγηση 
πόλης-Εκδρομή στη Νάρα 
Στην πρωινή μας περιήγηση, το 
Κυότο, θα μας υποδεχθεί για να 
μας αποκαλύψει πολλές από τις 
μονάκριβες ομορφιές του. 
Θα δούμε το χρυσό περίπτερο 
Kinkaku-ji το οποίο 
κατασκευάστηκε τον 14ο αιώνα 
και που συνδυάζει πολλούς 
διαφορετικούς αρχιτεκτονικούς 
ρυθμούς να καθρεπτίζεται με 
γραφικό τρόπο σε μία μικρή λίμνη. 
Αργότερα θα έρθουμε στο ιερό 
Heian το οποίο κατασκευάστηκε 
το 1894 με αφορμή τον εορτασμό 
των 1100 χρόνων από την ίδρυση 
της πόλης και θα συνεχίσουμε 
με τις υπόλοιπες ομορφιές της 
χιλιοχρονίτικης πρωτεύουσας. 
Στη συνέχεια παίρνουμε τον 
δρόμο για την καρδιά της παλιάς 
Ιαπωνίας, τη Νάρα, την Ιερή 
«καρδιά» της Ιαπωνίας. Φτάνουμε 
στην ιερή πολιτεία της πρώτης 
μόνιμης πρωτεύουσας της χώρας 
από το 710-780μ.Χ. και η καρδιά 
μας χτυπά δυνατά καθώς βλέπουμε 
τους περίφημους Βουδιστικούς 
ναούς της, το γιγάντιο άγαλμα 
του Βούδα και το μοναδικό στον 
κόσμο πάρκο της με χίλια ελάφια, 
πανύψηλα προαιώνια δένδρα, 

λίμνες, περιστέρια, πελαργοί, 
κύκνοι και ελάφια που πάνε και 
έρχονται σαν αρχοντόπουλα. 
Οι Παγόδες ανεβαίνουν ανάμεσα 
από τα δένδρα με τα αναγυρτά 
τους πατήματα και οι Topli, οι ιερές 
πόρτες σε σχήμα κεφαλαίου Π, 
λάμπουν σκούρες, βυσσινιές μέσα 
στα πράσινα γυαλιστερά φύλλα. 
Είναι οι ιερές πόρτες της 
θρησκείας των Σίντο που θα πει «ο 
Δρόμος του Θεού». Από τις πόρτες 
αυτές πρέπει να περάσει όποιος 
θέλει να σωθεί. 
Ο πλούτος σε αξιοθέατα 
είναι τεράστιος. Εδώ θα σας 
γνωρίσουμε την γιαπωνέζικη 
ψυχή και θα περιηγηθούμε στα 
πιο εξαιρετικά αξιοθέατα. Θα 
νιώσουμε την τεράστια επίδραση 
που είχε και έχει επάνω της η 
περήφανη συντοική αντίληψη 
του χρέους. Έτσι θα καταλάβετε 
γιατί περιφρονούν τον θάνατο και 
δέχονται όλοι με μυστική έξαρση 
να σκοτωθούν για την πατρίδα. 
Πατρίδα, Μικάδος θεοί, πρόγονοι 
κι απόγονοι είναι για τον 
Γιαπωνέζο μια ξεχωριστή, αθάνατη 
δύναμη.

4η μέρα: Κυότο-(Προαιρετική 
εκδρομή στη Χιροσίμα)
Για να ξεκινήσετε υπέροχα την 
σημερινή σας ελεύθερη μέρα 
«κλείστε» στον φακό σας, από τις 
αναρίθμητες ομορφιές της πόλης, 
ότι περισσότερο ανταποκρίνεται 
στις περιέργειες της ψυχή σας.
Θα έχετε όμως ακούσει για τη 
Χιροσίμα και το πάρκο της Ειρήνης. 
Θα πρέπει να σκεφτείτε αν θα 
θέλατε να συμμετάσχετε στην 
ολοήμερη εκδρομή που έχουμε 
σχεδιάσει με το τρένο βολίδα. 

5η μέρα: Κυότο-Χικόνε
Τακαγιάμα
Αποχαιρετούμε το μοναδικό Κυότο 
και αναχωρούμε για το Χικόνε, 
ιστορική πόλη χτισμένη κοντά στις 
όχθες της χαριτωμένης λίμνης 
Μπίβα. 
Η γη λες ότι βούλιαξε μία νύχτα 
και γέμισε με τα γαλάζια αυτά νερά 
που λάμπουν τόσο χαρούμενα 
στο φως. Θα επισκεφθούμε ένα 
από τα δεκατρία ενδιαφέροντα 
κάστρα της παλιάς Ιαπωνίας και 
θα συνεχίσουμε για την Τακαγιάμα 
την κομψή κωμόπολη που έχει 
διατηρήσει άθικτο τον χαρακτήρα 
της από το 17ο αιώνα. 
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο 
και έχετε χρόνο ελεύθερο να 
περπατήσετε στα μεσαιωνικά 
δρομάκια με τα ξύλινα σπιτάκια 
τους.

6η μέρα: Τακαγιάμα
Ματσουμότο-Καβαγκούτσι
Μετά το πρωινό θα έχουμε μία 
βόλτα με τα πόδια στην πρωινή 
αγροτική αγορά της Τακαγιάμα και 
αργότερα θα συνεχίσουμε οδικώς 
για το Ματσουμότο. 
Η εξαιρετική Πανεπιστημιούπολη 
ξαπλωμένη επάνω στα κεντρικά 
υψίπεδα του Ναγκάνο Κεν, 
θεωρείται ως η πύλη προς τις 
Ιαπωνικές Άλπεις. Θα έρθουμε στο 
κάστρο της πόλης που χτίστηκε το 
1504 και αποτελεί το έμβλημα του 
Ματσουμότο. 
Το κάστρο είναι οχυρωμένο 
με επαύλεις από τις οποίες οι 
τοξότες εκτοξεύαν τα βέλη τους 
προς τους εισβολείς και το μαύρο 
χαρακτηριστικό χρώμα του, έδωσε 
τη δυνατότητα σε πολλούς να το 
αποκαλούν επίσης σε «κάστρο 

των γερακιών». Στη συνέχεια 
θα αναχωρήσουμε προς το 
Καβαγκούτσι το οποίο βρίσκεται 
στις όχθες της γραφικής ομώνυμης 
λίμνης μίας από τις πέντε που 
έχουν θέα προς το θεϊκό Φούτζι 
την «Φουζισάν». 
Θα έρθουμε το απόγευμα στο 
Καβαγκούτσι και θα καταλήξουμε 
σε παραδοσιακό Ryokan. 
Θα κοιμηθούμε σε στρώματα 
κάτω στο πάτωμα και βέβαια 
θα απολαύσουμε ένα τοπικού 
χαρακτήρα δείπνο φορώντας την 
jukata την θρυλική γιαπωνέζικη 
ενδυμασία. Αυτό είναι ένα από 
τα μεγαλύτερα θέλγητρα της 
Ιαπωνίας. 

7η μέρα: Καβαγκούτσι-Nikko
Τόκιο
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για το 
Νίκκο την πόλη που είναι διάσημη 
για τους επιβλητικούς ναούς της. 
Θα επισκεφθούμε το ιερό Toshogu 
σε ρυθμό της εποχής των Monoya-
ma αφιερωμένο στη μνήμη του 
ιδρυτή της Δυναστείας Tokugawa 
που βασίλεψε στη χώρα για 250 
χρόνια, την πενταόροφη παγόδα 
η οποία χτίσθηκε το 1650 και 
ανακατασκευάστηκε το 1818 μετά 
από πυρκαγιά. 
Θα συνεχίσουμε με μία επίσκεψη 
στη λίμνη Chuzensi και τους 
περίφημους καταρράκτες Kegon 
και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε 
προς το Τόκυο. 
Άφιξη στην πρωτεύουσα και 
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

8η μέρα: Τόκιο-Περιήγηση πόλης
Μία πόλη θηρίο, με σύγχρονα 
κτίρια από τσιμέντο και ατσάλι 
είναι το Τόκιο. Μοντέρνο με 
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φυσιογνωμία μεγαλούπολης 
περηφανεύεται για την ομορφιά 
του. Μάταια παλεύει η παλιά 
γιαπωνέζικη ψυχή να περισώσει 
ότι μπορεί- φαναράκια, κιμονό, 
σαμισέν… Η πρωτεύουσα που θα 
σας γνωρίσουμε σήμερα το πρωί 
είναι η αφετηρία για κάθε επίσκεψη 
στη χώρα αλλά και μία γοητευτική 
βιτρίνα της Ιαπωνίας για τα μάτια 
των Δυτικών. 
Απέραντη πολιτεία. Εκατοντάδες τα 
αξιοθέατα που θα ανακαλύψουμε 
πάρκα, γέφυρες, κτίρια, μουσεία. 
Το ιερό Μείζι το σπουδαιότερο 
σιντοϊστικό ιερό του Τόκιο 

που στεγάζει και τον τάφο 
του αυτοκράτορα Μειζι. Τα 
αυτοκρατορικά ανάκτορα ένα 
από τα σημαντικότερα ιστορικά 
κτίσματα στο κέντρο της πόλης. 
Πολυκαταστήματα και μικρά 
μαγαζάκια, γκαλερί, βραδινά 
κέντρα και εστιατόρια 
χαρακτηρίζουν την συνοικία 
της Ginza, η οποία αποτελεί τον 
ιδανικό τόπο για ψώνια. 
Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος.

9η μέρα: Τόκιο
Περισσότεροι από 8.000.000 
κάτοικοι ζουν στην Ιαπωνική 

πρωτεύουσα η οποία αποτελεί το 
οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο 
της χώρας. Στον ελεύθερο χρόνο 
σας ανακατευθείτε με αυτό το 
πλήθος και χαρείτε μία σπάνια 
πόλη που συγκαταλέγεται στις πιο 
ζωντανές και συναρπαστικές του 
κόσμου. Εντυπωσιακός είναι ο 
«Tokyo Tower» που έχει ξεπεράσει 
σε ύψος το πρωτότυπο του πύργου 
του Άϊφελ στο Παρίσι. Μπορείτε να 
τον επισκεφθείτε. 
Καλή δυνατότητα για να 
ανακαλύψετε το Τόκιο είναι 
να κάνετε και μία βόλτα με το 
καραβάκι στα νερά του ποταμού 

Sumida.  Το Εθνικό Μουσείο 
διαθέτει την καλύτερη συλλογή 
Ιαπωνικής τέχνης στον κόσμο, 
αλλά έχετε και αναρίθμητες 
δυνατότητες ψυχαγωγίας, θέατρα, 
στάδια και το επίκαιρο θέατρο 
Καμπούκι.

10η-11η μέρα: Πτήση 
επιστροφής
Μεσημέρι μεταφορά στο 
αεροδρόμιο, όπου και η πτήση μας 
με ενδιάμεση αλλαγή αεροσκάφους 
για την Αθήνα. 
Ολονύκτια πτήση 
Άφιξη την 11η μέρα στην Αθήνα.

παΝοραμα 
παλαιασ ιαπωΝιασ 
φιλιππιΝεσ
1 4  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 9η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής:

10η μέρα: Τόκιο-Μανίλα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για τις εξωτικές Φιλιππίνες, 
το συγκρότημα των Νησιών του 
Ινδικού Ωκεανού.
Άφιξη στην Μανίλα, πρωτεύουσα 
της χώρας. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος.

11η μέρα: Μανίλα-Περιήγηση 
Πόλης
Το πρωί θα περιηγηθούμε την 
πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, 
μιας χώρας με 7.000 Νησιά, που 

η ιστορία της είναι δεμένη με 
τους Ισπανούς. Θα αρχίσουμε 
από την εντός των Τειχών ή στα 
σπανιόλικα «Ιντομούρος», την 
Τειχογυριστή περιοχή της πόλης. 
Θα δούμε το Κάστρο Σαντιάγκο, 
το Σαν Τόμας και τις αποικιακές 
Εκκλησίες και θα συνεχίσουμε με 
άλλα στολίδια της πόλης, όπως η 
συνοικία Μακάτι, το Κοινοβούλιο 
και το Κινέζικο Νεκροταφείο, μία 
ρυμοτομημένη Νεκρόπολη με 
πολυτελείς τάφους. 
Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος.

12η μέρα: Μανίλα-Εκδρομή
με Πιρόγες
Η σημερινή μας μέρα είναι πολύ 
διαφορετική. Θα έρθουμε στο 
Χωριό Παγκτσανχάν, από όπου 
θα ξεκινήσουμε με Πιρόγες για 
τους Καταρράκτες της περιοχής, 
πλέοντας στο ρεύμα του ποταμού. 
Το θέαμα των υψηλών βράχων, 
με την οργιαστική βλάστηση 
προκαλούν δέος. 
Θα πάμε μέχρι τους Καταρράκτες, 
θα φωτογραφηθούμε και θα 

επιστρέψουμε στην Μανίλα.
Το απόγευμα χαθείτε στην 
περιοχή Ερμίτα, όπου βρίσκονται 
οι υπαίθριες αγορές και 
παρακολουθήστε το ηλιοβασίλεμα 
στον Κόλπο Φιλιππίνο, που μένει 
αξέχαστο.

13η μέρα: Μανίλα 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής.
Ολονύκτια πτήση

14η μέρα: Αθήνα 
Άφιξη την 14η μέρα στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4*
• Φιλοξενία σε παραδοσιακά Ryokan την 6η μέρα
• Πρωινό κάθε μέρα
• Ένα κύριο φαγητό (δείπνο) τοπικού χαρακτήρα την 6η μέρα

Σημείωση:
• Τα δωμάτια των ξενοδοχείων σε ορισμένες πόλεις στην Ιαπωνία ως επί το 
πλείστον είναι μικρών διαστάσεων και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.



κιΝα-φιλιππιΝεσ
ΧοΝγκ κοΝγκ 
1 4  μ ε ρ ε σ

Πεκίνο-Σαγκάη-Χανγκτσόου-Σουτσόου-Καντώνα-Χονγκ Κονγκ-Μανίλα

1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Πτήση για το Πεκίνο, πνευματικό 
και βιομηχανικό κέντρο που η 
ιστορία του αρχίζει από την εποχή 
των Μογγόλων. 
Ολονύκτια πτήση. 

2η μέρα: Πεκίνο
Άφιξη και στις τρεις μέρες θα 
μείνουμε εδώ θα σας δείξουμε 
τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Το βράδυ δείπνο σε τοπικό 
εστιατόριο με κινέζικη κουζίνα και 
το εύγευστο παπάκι Πεκίνου

3η μέρα: Πεκίνο-Καλοκαιρινά 
Ανάκτορα-Σινικό Τείχος-Τάφοι 
των Μινγκ-Μογγολικοί Χοροί
Το πρωί θα σας γνωρίσουμε 
τα καλοκαιρινά ανάκτορα των 
Αυτοκρατόρων της Κίνας, που τον 
18ο αιώνα χτίσθηκαν στις όχθες 
της λίμνης Κουνμίνγκ. 
Στη συνέχεια θα έρθουμε να 
περπατήσουμε στο Σινικό Τείχος 
που χτίσθηκε πριν 3.000 χρόνια 
και συμβολίζει με την έκτασή 
του και την αντοχή του την 
δύναμη της κινέζικης θέλησης 
και υπομονής και αργότερα στους 
τάφους των 13 Αυτοκρατόρων 
της δυναστείας των Μίνγκ 
(1368-1644), που βρίσκονται 
διασκορπισμένοι σε μία έκταση 40 
χλμ. Το βράδυ ακολουθεί δείπνο 
παρακολουθώντας Μογγολικούς 
Χορούς.

4η μέρα: Πεκίνο-Απαγορευμένη 
Πόλη-Πλατεία Τιεν Αν Μέν-Ναός 
του Ουρανού-Παράσταση Kung Fu
Το πρωί θα έρθουμε στην 

τεράστια Πλατεία Τιέν Αν Μεν 
και στη συνέχεια θα περάσουμε 
στην Απαγορευμένη Πόλη, που 
απλώνεται απέραντη. 
Εδώ υπάρχουν τα μεγαλόπρεπα 
ανάκτορα των παλιών 
αυτοκρατόρων, μία αισθητική 
αρμονία αρχιτεκτονικής.
Σε άλλο σημείο της πόλης θα 
επισκεφθούμε τον Κυκλικό Ναό 
του Ουρανού με την τριπλή στέγη 
που μαρτυράει μία πολιτιστική 
παράδοση μεγάλης αξίας.
Το βράδυ μετά από το δείπνο μας 
θα έχουμε τοπική παράσταση Kung 
Fu στο «Κόκκινο Θέατρο» της 
πόλης.

5η μέρα: Πεκίνο-Χανγκτσόου-
Κρουαζιέρα στη λίμνη Ξιχού 
Τσάι του Δράκου
Σήμερα προσγειωνόμαστε στο 
αεροδρόμιο του Χανγκτσόου. 
Άφιξη στην όμορφη πόλη και 
ακολουθεί περιήγηση στην Παλιά 
πρωτεύουσα των Σούνγκ και στη 
Δυτική λίμνη, που περιβάλλεται 
στις τρεις πλευρές της από βουνά 
και χωρίζεται με αναχώματα σε 
τρία τμήματα. 

6η μέρα: Χανγκτσόου-Ξιτάνγκ-
Σαγκάη
Το πρωί αναχώρηση οδικώς 
για την Σαγκάη. Στη διαδρομή  
επισκεφθούμε το Ξιτάνγκ και 
θα έχουμε βόλτα στα κανάλια. 
Άφιξη στη Σαγκάη όπου θα 
περιηγηθούμε, μεταξύ άλλων 
στους Κήπους του μοναδικού Γιου 
Γιουάν, την Πλατεία Λαού, τον 

Ναό του Βούδα με το τεράστιο 
άγαλμα από Ζαντ και την Παγόδα 
Λουνγκ Χουά. Μετά το δείπνο 
μας θα παρακολουθήσουμε μία 
συναρπαστική παράσταση από τους 
καλύτερους ακροβάτες της Κίνας.

7η μέρα: Σαγκάη-Σουτσόου
Στο Σουτσόου, την πόλη του 
νερού, θα έρθουμε οδικώς για 
να επισκεφθούμε τα κανάλια της 
και τους κήπους μινιατούρες των 
αρχοντικών της.
Επιστροφή στη Σαγκάη και 
επίσκεψη στο πύργο της 
τηλεόρασης.

8η μέρα: Σαγκάη-Καντώνα-
Χονγκ Κονγκ
Το πρωί θα πετάξουμε στα πόδια 
«του άσπρου σύννεφου», εκεί 
που βρίσκεται η Καντώνα. Θα 
περιηγηθούμε την Μοντέρνα 
Πόλη που καθρεπτίζεται στον 
Μαργαριταρένιο Ποταμό και 
θα συνεχίσουμε με το τρένο 
για το Χονγκ Κονγκ. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

9η μέρα: Χονγκ Κονγκ-
Περιήγηση Πόλης-Λόφος της 
Βικτόρια
Υποβρύχια λεωφόρος ενώνει την 
Καουλούν με το νησί του Χονγκ 
Κονγκ, στο οποίο θα έρθουμε για 
να επισκεφθούμε το ψαροχώρι του 
Αμπερντήν. 
Στη συνέχεια θα περάσουμε στην 
κορυφή της Βικτόρια για να 
χορτάσουμε μία θεά ανεπανάληπτη.
Χρόνος ελεύθερος για ψώνια. 

10η μέρα: Χονγκ Κονγκ-Μανίλα
Πτήση για τις Φιλιππίνες, το 
συγκρότημα των Νησιών του 
Ινδικού Ωκεανού, που ανακάλυψε 
ο Μαγγελάνος. 
Άφιξη στη Μανίλα και μεταφορά 
στο ξενοδοχείο.

11η μέρα: Μανίλα-Περιήγηση 
Πόλης
Στην πρωινή μας περιήγηση 
στην πόλη, θα έρθουμε εντός 
των Τειχών ή στα σπανιόλικα 
«Ιντομούρος» η τειχογυριστή 
περιοχή της πόλης, η οποία 
περιλαμβάνεται στην περιήγησή 
μας μαζί με το Πανεπιστήμιο Σάντο 
Τόμας, το Κάστρο Σαντιάγκο τις 
ωραίες αποικιακές Εκκλησίες, την 
συνοικία Μακάτι, το Κοινοβούλιο 
και το Κινέζικο Νεκροταφείο.

12η μέρα: Μανίλα-Εκδρομή με 
Πιρόγες
Σήμερα θα έρθουμε στο Χωριό 
Παγκτσανχάν, από όπου θα 
ξεκινήσουμε με Πιρόγες για τους 
Καταρράκτες της περιοχής. 
Το θέαμα των υψηλών βράχων, 
με την οργιαστική βλάστηση 
προκαλούν δέος, το οποίο και θα 
φωτογραφήσουμε.

13η-14η μέρα: Μανίλα
Ολονύκτια πτήση επιστροφής με 
ενδιάμεσο σταθμό. 
Άφιξη την 14η μέρα στην Αθήνα. 
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται  
• Φιλοξενία σε Ξενοδοχεία 5* και 4* στη Σαγκάη, Χονγκ Κονγκ και Μανίλα  
• Πρωινό στο Χονγκ Κονγκ και στη Μανίλα  
• Ημιδιατροφή στην Κίνα

Δεν Περιλαμβάνονται  
• Βίζα Εισόδου στην Κίνα

83



Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4*
• Πρωινό κάθε μέρα 
• Δύο κύρια γεύματα στην Ιαπωνία την 7η και την 9η μέρα

δρακοι τήσ ασιασ 
ταϊβαΝ-κορεα-ιαπωΝια
1 3  μ ε ρ ε σ

Ταιπέι-Σεούλ-Οσάκα-Κυότο-Νάρα-Χακόνε-Κρουαζιέρα στην Λίμνη Άσι-έθνικός Δρυμός Φούτζι
Θερμές Πηγές Ουβακουντάν-Τόκυο-(Νίκκο)  
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1η μέρα: Αθήνα-πτήση 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση με ενδιάμεση αλλαγή 
αεροσκάφους για το νησί της 
Ταιβάν, που παλιότερα λεγόταν 
Φορμόζα. Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Ταιπέι 
Άφιξη νωρίς το πρωί στην 
πρωτεύουσα της χώρας την Ταιπέι, 
μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες 
πόλεις της Ασίας. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.

3η μέρα: Ταιπέι-περιήγηση πόλης 
Πρωινό και συνεχίζουμε με την 
περιήγηση μας στην μεγαλύτερη 
πόλη της Ταιβάν. Μια σύγχρονη 
κοσμοπολίτικη μητρόπολη, 
πολιτικό, οικονομικό και 
πολιτιστικό κέντρο. Μεταξύ 
άλλων θα δούμε το εντυπωσιακό 
μνημείο Chiang Kai Shek με τις 
μεγαλοπρεπείς αίθουσες που 
εντυπωσιάζουν απλωμένες πάνω 
σε όμορφα διαμορφωμένους 
κήπους με χαριτωμένα περίπτερα 
και ήρεμες λίμνες, το εθνικό 
μουσείο-παλάτι στο οποίο 
εκτίθενται εκθέματα 5.000 
χρόνων της αυτοκρατορικής 
κινεζικής τέχνης και συλλογές 
από Νεφρίτη, το παρεκκλήσι των 
μαρτύρων και την παλιά οδο Dibua 
με καταστήματα που διαθέτουν 
παραδοσιακά κινεζικά προιόντα. 

4η μέρα: Ταιπέι-Σεούλ 
Πτήση για την μεγαλούπολη της 
Σεούλ, πρωτεύουσα της Νότιας 
Κορέας. 
Άφιξη στην πόλη η οποία βρίθει 
από μνημεία, ανάκτορα και κήπους 
που γοητεύουν τους επισκέπτες της. 

5η μέρα: Σεούλ-περιήγηση πόλης 
Στην πρωινή μας περιήγηση 
στην πόλη που ίδρυσε το 1359 
η δυναστεία των Γι, θα δούμε 
τα Aνάκτορα Kιονγκ Mποκ τα 
οποία χτίστηκαν το 1395 μΧ για 
να στεγάσουν την δυναστεία και 
θα συνεχίσουμε με το προεδρικό 
μέγαρο (Blue House) τον μυστικό 
κήπο, την υπαίθρια αγορά 
της Ανατολικής πύλης και το 
ενδιαφέρον εθνικό λαϊκό μουσείο. 
Χρόνος ελεύθερος.
Tο βράδυ μην παραλείψετε να 
παρακολουθήσετε ένα φολκλορικό 
πρόγραμμα που παρουσιάζουν 
πανέμορφες Kορεάτισες 
χορεύτριες.

6η μέρα: Σεούλ 
Ημέρα ελεύθερη. 
Επισκεφθείτε ένα τμήμα της 
μεγάλης ανατολικής αγοράς με 
τον πλούσιο διάκοσμο, χαθείτε 
στους πλούσιους δρόμους της 
και ψωνίστε σουβενίρ και τοπικά 
χειροτεχνήματα στα μικρά σοκάκια 
με τα παραδοσιακά μαγαζάκια που 
γοητεύουν την ανθρώπινη φύση.

7η μέρα: Σεούλ-Οσάκα-Κυότο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Ιαπωνία. 
Άφιξη στην Οσάκα και 
κατευθυνόμαστε οδικώς προς 
το Κυότο την αρχοντική παλιά 
πρωτεύουσα. 
Χρόνος ελεύθερος. 

8η μέρα: Κυότο-Περιήγηση 
πόλης-Εκδρομή στη Νάρα
Στην πρωινή μας περιήγηση, 
στο Κυότο, θα δούμε το χρυσό 
περίπτερο Kinkaku-ji, το ιερό 

Heian το οποίο χτίστηκε το 1894 
με αφορμή τον εορτασμό των 
1100 χρόνων από την ίδρυση 
της πόλης και θα συνεχίσουμε 
με τις υπόλοιπες ομορφιές της 
χιλιοχρονιάτικης πρωτεύουσας. 
Στη συνέχεια θα έρθουμε στην 
Νάρα. την ιερή πολιτεία, την πρώτη 
πρωτεύουσα της χώρας από το 
710-780μ.Χ. με τους περίφημους 
Βουδιστικούς ναούς, το γιγάντιο 
άγαλμα του Βούδα και το μοναδικό 
στον κόσμο πάρκο με τα χίλια 
ελάφια, τα πανύψηλα προαιώνια 
δένδρα, τις λίμνες και τις παγόδες.
Επιστροφή στο Κυότο.

9η μέρα: Κυότο-Ονταβέρα- 
Χακόνε-Κρουαζιέρα στην λίμνη 
Άσι-Θερμές Πηγές Οβακουντάνι- 
Εθνικός Δρυμός Φούτζι -Τόκυο
Το πρωί θα διασχίσουμε την 
κεντρική Ιαπωνία σε μια 
απολαυστική διαδρομή με το τρένο 
βολίδα. Άφιξη στην Ονταβέρα και 
συνεχίζουμε οδικώς για το Χακόνε, 
στο οποίο θα απολαύσουμε μια 
σύντομη κρουαζιέρα στην ήρεμη 
λίμνη Άσι, θα ανέβουμε αργότερα 
με το τελεφερίκ πάνω από την 
ηφαιστειακή κοιλάδα Οβακουντάνι 
με τις κοχλάζουσες θερμές πηγές 
και στην συνέχεια θα έρθουμε 
μέχρι τον «5ο σταθμό» του Ιερού 
Βουνού Φούτζι. 
Αργά το απόγευμα θα καταλήξουμε 
στο ανεπανάλυπτο Τόκυο. 

10η μέρα: Τόκιο-Περιήγηση 
πόλης- Ασακούσα-Ναός Θεάς 
Κάνον 
Μοντέρνο το Τόκυο με 
φυσιογνωμία μεγαλούπολης 
περηφανεύεται για την ομορφιά του.

Στην πρωινή μας περιήγηση 
θα δούμε, μεταξύ άλλων, τα 
αυτοκρατορικά ανάκτορα, από τα 
σημαντικότερα ιστορικά κτίσματα 
στο κέντρο της πόλης, το κτίριο 
της Βουλής, το συγκρότημα 
Ασακούσα όπου θα επισκεφθούμε 
τον μεγαλοπρεπή ναό της Θεάς 
Κάνον και θα συνεχίσουμε με τις 
οδούς Senso-ji και Nakamise. 
Πολυκαταστήματα και μικρά 
μαγαζάκια, γκαλερί, βραδινά 
κέντρα και εστιατόρια 
χαρακτηρίζουν την Ginza την 
οποία μπορείτε να επισκευτείτε το 
απόγευμα και να κάνετε τις αγορές 
σας.

11η μέρα: Τόκιο-προαιρετική 
εκδρομή στο Nikko
Στον ελεύθερο χρόνο σας 
ανακατευτείτε με το πλήθος 
και χαρείτε μία σπάνια πόλη. 
Εντυπωσιακό είναι το “Tokyo 
Tower” κάντε μία βόλτα με το 
καραβάκι στα νερά του ποταμού 
Sumida ή μπορείτε προαιρετικά 
σε μια ολοήμερη εκδρομή να 
συμμετάσχετε στο Nikko.

12η-13η μέρα: Τόκυο 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο, 
ολονύκτια πτήση. Άφιξη την 13η 
μέρα στην Αθήνα



Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται
•  Φιλοξενία σε ξενοδοχεία Πολυτελείας στο Πεκίνο και στο Καζαχστάν 

και τα καλύτερα διαθέσιμα στον δρόμο του Μεταξιού 
•  Φιλοξενία σε 4 κλινες κλινάμαξες στις διαδρομές των τρένων
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα εκτός του τρένου

Δεν Περιλαμβάνονται
• Βίζα εισόδου στην Κίνα και στο Καζακχστάν

δρομοσ τωΝ 
καραβαΝιωΝ
φλεγομεΝα ορή  
1 3  μ ε ρ ε σ
Πεκίνο-Λανζού-Κίτρινος Ποταμός-Ντουνχουάνγκ-Σπήλαια του Μαγκάο Κου-Μίνγκσα Σαν-Τουρπάν-Γκαοτσάνγκ-
Γουτσένγκ-Σπήλαια Βezeklin-Ουρούμτσι-Λίμνη Tian Chi-Αλμάτυ (Άλμα Άτα)
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1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το θρυλικό Πεκίνο. 
Oλονύκτια πτήση.

2η μέρα: Πεκίνο- 
Δείπνο με Παπάκι
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.
Tο βράδυ δείπνο σε επιλεγμένο 
τοπικό εστιατόριο, όπου θα 
γευθούμε το «παπάκι» Πεκίνου.

3η μέρα: Πεκίνο-Λανζού-
Κίτρινος Ποταμός
Το πρωί πτήση για το Λανζού.
Άφιξη και αμέσως θα 
διαπιστώσουμε ότι πάνω από την 
πόλη δεσπόζει ένας βράχος ύψους 
60 μέτρων στον οποίο λαξεύθηκε 
η μορφή ενός Βούδα μήκους 
27 μέτρων. Εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.

4η μέρα: Λανζού-Περιήγηση 
πόλης-Ντουνχουάνγκ
Το πρωί θα περιηγηθούμε την 
πόλη για να δούμε μεταξύ 
άλλων, το Επαρχιακό μουσείο, 
την γέφυρα Zhongshan, 
τους γιγάντιους αρδευτικούς 
τροχούς στις όχθες του κίτρινου 
ποταμού,τους μουσουλμάνους 
Χούι που κατασκευάζουν σχεδίες 
με φουσκωμένα δέρματα 
κατσικιών και το πάρκο των Πέντε 
Πηγών(Wu-guan Gongyan).
Για το Ντουνχουάνγκ θα 
αναχωρήσουμε με το τρένο το 
απόγευμα. Διανυκτέρευση σε 
4κλινες κλινάμαξες.

5η μέρα: Ντουνχουάνγκ-Βόλτα 
με καμήλες στη λίμνη Yueya 
Quan-Αμμόλοφοι-Μίνγκσα Σαν
Άφιξη το πρωί στο Ντουνχουάνγκ 
και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.
Μετά το πρωινό μας,θα 
συνεχίσουμε με το μουσείο 
του «Δρόμου της Μετάξης» 
και αργότερα με καμήλες 
θα αναχωρήσουμε για τους 
αμμόλοφους, οι οποίοι βρίσκονται 
γύρω από την λίμνη Υueya 
Quan, η οποία τροφοδοτείται 
απο μία υπόγεια πηγή. Από τους 
αμμόλοφους του Mingsha Shan 
απολαμβάνει κανείς την εξαίσια 
θέα προς την ανατολική πλευρά 
της ερήμου Τaklimakan και ένα 
υπέροχο ηλιοβασίλεμα. 
Επιστρέφοντας στην πόλη θα 
επισκεφθούμε την τοπική αγορά.

6η μέρα: Ντουνχουάνγκ-Σπήλαια 
του Μαγκάο Κου-Τουρπάν
Σήμερα θα έρθουμε στη μονή 
Μαγκάο Κου. Εδώ ήρθαν στο Φως 
σχεδόν 500 παγόδες οι οποίες 
καλύπτουν συνολική επιφάνεια 
45.000 τ.μ. και προστατεύεται από 
την Unesco.
To απόγευμα μεταφορά στο 
σιδηροδρομικό σταθμό του Liuyu-
an και αναχώρηση για το Τουρπάν. 
Διανυκτέρευση σε 4κλινες 
κλινάμαξες.

7η μέρα: Τουρπάν- 
Jiaohe Gusteng
Το Τουρπάν βρίσκεται βυθισμένο 
154 μέτρα κάτω απο την στάθμη 
της θάλασσας. Άφιξη.
Μετά από μία ώρα διαδρομή θα 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο 
μας, θα έχουμε το πρωινό μας 
και θα περιηγηθούμε στην 

συνέχεια την πόλη, όαση, για 
να δούμε την γραφική αγορά 
και το εντυπωσιακό τέμενος 
του Εμίρη του Τουρπάν με τον 
εξαιρετικό μιναρέ. Το απόγευμα θα 
επισκεφθούμε την «αρχαία πόλη» 
του Jiaohe Gucheng τα ερείπια της 
οποίας βρίσκονται σε ένα ύψωμα 
προστατευόμενο απο δύο ποτάμια.

8η μέρα: Tουρπάν-φλεγόμενα 
Όρη-Γκαοτσάνγκ-Γουτσένγκ-
Σπήλαια Bezeklik 
Σήμερα θα μεταφερθούμε στους 
πρόποδες των Φλεγόμενων 
Ορέων όπου υπάρχουν τα ερείπια 
μίας πόλης που άνθισε την εποχή 
της Δυναστείας των Τang για να 
επισκεφθούμε, τα πλινθόκτιστα 
Τείχη που κάποτε είχαν μήκος 5 
χλμ και ύψος 8 μέτρα. 
Αργότερα θα συνεχίσουμε Βόρεια 
του Γκάοτσανγκ Γκουτσένκ προς 
το Φαράγγι του Ποταμού Μurtug 
όπου βρίσκεται η αρχαία μονή 
των σπηλαίων του Μπεζεκλίκ 
που αποτελεί έναν από τους πιο 
δημοφιλέστερους προορισμούς.

9η μέρα: Τουρπάν-
Ουρούμτσι(200χλμ)
Μετά το πρωινό με πούλμαν 
θα προχωρήσουμε προς το 
Ουρούμτσι, την πρωτεύουσα 
της αυτόνομης περιοχής των 
Ουιγουάρων, που στην γλώσσα 
τους σημαίνει «όμορφα λιβάδια»
Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο. Αργότερα θα 
συνεχίσουμε με την περιήγηση 
στην πόλη όπου μεταξύ των άλλων 
θα επισκεφθούμε το ενδιαφέρον-
μουσείο και τα παζάρια με την 
ανατολίτικη ατμόσφαιρα.

10η μέρα: Ουρούμτσι-Λίμνη Tian Chi
Σήμερα θα έχουμε μία εκδρομή 
στην ορεινή λίμνη Τιαν Τσε που 
το όνομά της σημαίνει «λίμνη 
του παραδείσου». Βρίσκεται σε 
υψόμετρο1.980 μέτρων, έχει 
πλάτος 5χλμ και όταν λιώνουν οι 
πάγοι το βάθος του νερού φθάνει 
τα 90 μέτρα
Θα κάνουμε μία βαρκάδα και θα 
προσπαθήσουμε (αν υπάρχει) 
να επισκεφθούμε μία «γιούρτα» 
νομάδων Κοζάκων.

11η μέρα: Ουρούμτσι-Αλμάτυ 
(Άλμα Άτα)
Πτήση για το Αλμάτυ του 
Καζαχστάν παλιός σταθμός για τα 
καραβάνια που ταξιδεύουν στον 
δρόμο του Μεταξιού
Άφιξη στην πόλη η οποία χτίσθηκε 
απο τους Ρώσους το 1854 
ως Φρούριο. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

12η μέρα: Αλμάτυ- 
Περιήγηση πόλης
Το πρωί θα συνεχίσουμε με την 
περιήγηση της πόλης η οποία 
κατασκευάστηκε με βάση το 
κλασσικό πλεγματοειδές σχέδιο 
των νέων Ρωσικών πόλεων ,για 
να δούμε μεταξύ των άλλων 
αξιοθέατων τον Καθεδρικό Ναό 
του 19ου αιώνα Ζένκοφ,το πάρκο 
Πανφίλοβ, το ενδιαφέρον μουσείο 
των Σκυθών και τους λόφους της 
πόλης.

13η μέρα: Αλμάτυ-Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την 
Αθήνα.
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 

Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε Ξενοδοχεία 4*
• Πρωινό κάθε μέρα
• Ημιδιατροφή στο Μπατάνγκ Άι και στο Νησί Manukan

φιλιππιΝεσ 
βορΝεο 
σιγκαπουρή 
15 μερεσ
Μανίλα-Καταρράκτες Παγκτσαχάν-Ηφαίστειο Ταγκαϊτάϊ-Σαμπάχ-Σαραβάκ-Σιγκαπούρη

85

1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Πτήση για μία μοναδική και 
ανεπανάληπτη διαδρομή που 
καθιστά αυτό το ταξίδι πέρα από 
τα συνηθισμένα. Λαϊκή κουλτούρα, 
κεφαλοκυνηγοί, που οδεύουν προς 
την εξαφάνιση, παραλλαγές της 
φύσης, τέχνη και τεχνολογία, θα 
μας κρατούν σε μία έντονη ψυχική 
εγρήγορση. Ολονύκτια πτήση για 
ένα ταξίδι που του χρόνου θα το 
αντιγράψουν όλοι. 

2η μέρα: Μανίλα
Άφιξη στην πρωτεύουσα της χώρας, 
την Μανίλα. «Μπαμπουχαϊ»-Καλώς 
ήρθατε. Μεταφορά και εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. 

3η μέρα: Μανίλα-Περιήγηση Πόλης
Το πρωί θα περιηγηθούμε την 
πρωτεύουσα των Φιλιππίνων.
Θα αρχίσουμε από την εντός 
των Τειχών ή στα σπανιόλικα 
«Ιντομούρος», την Τειχογυριστή 
περιοχή της πόλης. Θα δούμε το 
Κάστρο Σαντιάγκο, το Σαν Τόμας 
και τις αποικιακές Εκκλησίες και 
θα συνεχίσουμε με άλλα στολίδια 
της πρωτεύουσας, όπως η 
συνοικία Μακάτι, το Κοινοβούλιο 
και το Κινέζικο Νεκροταφείο, μία 
ρυμοτομμημένη Νεκρούπολη με 
πολυτελείς τάφους. Το απόγευμα 
χρόνος ελεύθερος.

4η μέρα: Μανίλα-
Εκδρομή με Πιρόγες
Η σημερινή μας μέρα είναι πολύ 
διαφορετική. Θα έρθουμε στο 
Χωριό Παγκτσανχάν, από όπου 
θα ξεκινήσουμε με Πιρόγες για 
τους Καταρράκτες της περιοχής, 
πλέοντας στο ρεύμα του ποταμού. 
Το θέαμα των υψηλών βράχων, 
με την οργιαστική βλάστηση 
προκαλούν δέος. Θα πάμε μέχρι τους 

Καταρράκτες, θα φωτογραφηθούμε 
και θα επιστρέψουμε στην Μανίλα.
Το απόγευμα χαθείτε στην περιοχή 
Ερμίτα, όπου βρίσκονται οι υπαίθριες 
αγορές και παρακολουθήστε το 
ηλιοβασίλεμα στον Κόλπο Φιλιππίνο, 
που μένει αξέχαστο.

5η μέρα: Μανίλα-Ταγκαϊτάϊ
Στην πρωϊνή μας εκδρομή θα 
έρθουμε στο Ταγκαϊτάϊ, για να 
παρακολουθήσουμε από μακρυά το 
ηφαίστειο Τααλ, που σιγοκαπνίζει 
σ’ ένα νησί της ομώνυμης λίμνης.
Το απόγευμα είναι ελεύθερο για 
αγορές χειροτεχνημάτων και 
σουβενίρ, τα οποία θα τα βρείτε 
οικονομικότερα στο “Nayong Filipino”. 

6η μέρα: Μανίλα-Κότα Κιναμπάλου
Πλούσιο πρόγευμα. Πτήση για την 
Κότα Κιναμπάλου, πρωτεύουσα 
της Μαλαισιανής Σαμπάχ, η οποία 
προσφέρει στους επισκέπτες της 
υπέροχα δάση της Βροχής, αμμώδεις 
παραλίες και ηλιόλουστα νησιά. 
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

7η μέρα: Κότα Κιναμπάλου-
Νήσος Manukan
Μετά το πρωϊνό θα αναχωρήσουμε 
με πλοιάριο για το Πάρκο Tunku 
Rahman και το Νησί Manukan, τα 
οποία θα προσεγγίσουμε μετά από 
20λεπτη πλεύση.
Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε 
να κάνετε καταδύσεις ή απλά να 
ριλαξάρετε. Το μεσημέρι θα έχουμε 
μπάρμπεκιου και το απόγευμα θα 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας.

8η μέρα: Κότα Κιναμπάλου-
Περιήγηση Πόλης-Κουτσίνγκ
Πρωινή περιήγηση στα αξιοθέατα της 
πόλης και στο Μουσείο που στεγάζει 

πλούσια ανθρωπολογικά εκθέματα 
του Μπόρνεο, μαζί με σπάνια ζώα, 
ερπετά, πουλιά και ψάρια της 
Σαμπάχ. Αργότερα πτήση για το 
Κουτσίνγκ, Χτισμένο στις όχθες του 
ποταμού Σαραβάκ.

9η μέρα: Κουτσίνγκ-Μπατάνγκ Άι
Δύο ακόμα ξεχωριστές μέρες θα 
ζήσουμε σε αυτό το ταξίδι.
Αναχωρούμε για την περιοχή των 
Νταγιάκ, στο Μπατάνγκ Άι. Θα 
περάσουμε από μικρά χωριά και 
φυτείες μπαχαρικών, μέχρι την 
λίμνη Hydro, από όπου προσφέρεται 
η πρόσβαση στα ενδότερα που 
βρίσκονται τα «λαμίν» των Νταγιάκ, 
ξύλινοι καταυλισμοί που ο καθένας 
στεγάζει ολόκληρο τον πληθυσμό 
μιας κοινότητας.
Άφιξη στο ξενοδοχείο HILTON, στη 
Νότια πλευρά της λίμνης.

10η μέρα: Μπατάνγκ Άι-
Καταυλισμός της Φυλής Νταγιάκ 
με μηχανοκίνητη βάρκα.
Θα διασχίσουμε την λίμνη και τον 
ποταμό Ένγκερι για να επισκεφθούμε 
τα κοινόβια των Νταγιάκων, οι 
οποίοι μέχρι πριν λίγες δεκαετίες 
ήταν κεφαλοκυνηγοί και απέδιδαν 
μαγικές ικανότητες στα κρανία των 
θυμάτων τους, που πίστευαν πως 
προφυλάσσουν από το κακό.
Στολισμένοι με τατουάζ σε διάφορα 
μέρη τους σώματός τους, με φτερά, 
κοσμήματα και χάντρες, για να 
τονίζουν έντονα την εμφάνισή τους, 
οι Νταγιάκοι θα χορέψουν για μας 
και αργότερα θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο μας.

11η μέρα: Μπατάνγκ Άι-Κουτσίνγκ
Σήμερα θα αφήσουμε την περιοχή 
των Νταγιάκ και θα έρθουμε, 

με διαδρομή αντίστροφη της 
προχθεσινής, στο Κουτσίνγκ, 
πρωτεύουσα του Σαραβάκ, το οποίο 
και θα περιηγηθούμε.
Θα δούμε πολλά γοητευτικά δημόσια 
κτίρια από της εποχή της Βρετανικής 
κυριαρχίας, μαζί το Οχυρό 
Μαργκερίτα, το Τζαμί Νεγκερί και το 
Κυβερνείο.

12η μέρα: Κουτσίνγκ-Σιγκαπούρη
Με σύντομη πτήση θα έρθουμε στη 
Σιγκαπούρη. Αν την επισκέπτεστε για 
πρώτη φορά, θα σας εντυπωσιάσουν, 
η ηρεμία, το άφθονο πράσινο, 
οι περιποιημένοι δρόμοι και η 
καθαριότητα, που είναι διάχυτη 
παντού.

13η μέρα: Σιγκαπούρη-
Περιήγηση Πόλης
Το πρωί ο αρχηγός μας, ακούραστος 
και με περίσσιο κέφι, θα μας 
περιηγήσει στην πιο νοικοκυρεμένη 
χώρα της Ασίας και όχι μόνο. Θα 
ανακατευτούμε με το ετερόκληρο 
πλήθος και θα γνωρίσουμε την κάθε 
γωνιά της. Η Όρτσαρντ, το City, ο 
λόφος Φάμπερ, η Σεντόζα, ο κήπος 
με τις ορχιδέες, είναι μερικά από τα 
«στολίδια» της. 
Το απόγευμα ελεύθερο για να κάνετε 
τις αγορές σας.

14η μέρα: Σιγκαπούρη
Τελευταία μέρα του ταξιδιού για 
να πάτε να δείτε, να κάνετε ότι 
θέλετε και βέβαια να πακετάρετε τις 
αποσκευές σας. Ολονύκτια πτήση.

15η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.
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1η μέρα: Αθήνα-Αβάνα
‘Oπως τα κουβανέζικα κοκτέιλ 
Mοjito και Cuba Libre, έτσι και η 
πρωτεύουσα της Kούβας είναι ένα 
μεθυστικό και εξωτικό κοκτέιλ 
εικόνων και γεύσεων. Συνάντηση 
στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Aβάνα, όπου με την άφιξή μας θα 
συναντήσουμε τους «Aμπανέρος» 
που με την πρώτη νότα μιάς 
ρούμπας το ρίχνουν στο χορό και 
στη διασκέδαση. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

2η μέρα: Αβάνα-Ολοήμερη 
περιήγηση πόλης
Το πρωί περνώντας ανάμεσα από 
τις πενηντάχρονες αμερικάνικες 
κάντιλακ και τις De Soto, σήμα 
κατατεθέν του τοπίου της Aβάνας, 
θα περιηγηθούμε την πόλη. 
Στην ιστορική πλατεία της 
Eπανάστασης υπάρχουν τα 
Kυβερνητικά κτίρια και το άγαλμα 
προς τιμή του Xοσέ Mαρτί-
Kρεολός πατριώτης και Eθνικός 
ήρωας (1853-1895), ο οποίος 
μνημονεύεται για την ποίηση και 
τον πεζό του λόγο.
Πιο μακριά βρίσκεται το 
Πανεπιστήμιο της Aβάνας, το 
εργοστάσιο παραγωγής πούρων 
και το τεράστιο Kαπιτώλιο 
Nαθιονάλ-πρώην βουλή και 
γερουσία-και νυν έδρα της 
Aκαδημίας Eπιστημών και μουσείο 
Φυσικής ιστορίας το οποίο 
εντυπωσιάζει.
H παλιά Aβάνα (Aμπάνα Bιέχα), 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
από το 1977 φιλοδοξεί να 

ικανοποιήσει όλους όσους 
διαθέτουν ευαισθησία για την 
ιστορία και τον πολιτισμό της 
πόλης, αφού στα 1420 στρέμματα 
συγκεντρώνει ένα θαυμαστό 
συνονθύλευμα από μουσεία, 
εκκλησίες, κάστρα, παλάτια, 
μοναστήρια καθώς και μια ποικιλία 
αρχιτεκτονικών στυλ.
O Kαθεδρικός ναός στην Πλάθα 
δε λα Kατεδράλ, είναι από τα πιο 
όμορφα δείγματα αμερικάνικου 
μπαρόκ του 18ου αιώνα, 
αφιερωμένος στην Παναγία.
Στο Παρκ Σεντράλ, στο μπαρόκ 
κτίριο του 18ου αιώνα, 
φιλοξενείται το θέατρο 
της Aβάνας και απέναντι, 
καλόγουστο ορθώνεται το 
μουσείο των Kαλών Tεχνών. 
Περνάμε από το μουσείο 
Mοντέρνας Tέχνης και το 
μουσείο της Eπανάστασης 
(παλιό Kυβερνητικό μέγαρο του 
Mπατίστα) και φωτογραφίζουμε 
το πλοίο Γκραμ το οποίο 
μετέφερε τους μετανάστες από 
το Mεξικό στην Kούβα. H Πλάθα 
δε ‘Aρμας, η πιο παλιά πλατεία 
της Aβάνας, με το μικρό πάρκο 
στο κέντρο της και το άγαλμα του 
Kάρλος Mανουέλ δε Σέσπεδες 
σχεδιάστηκε αρχικά ως χώρος 
παρελάσεων αλλά σήμερα έγινε το 
κέντρο της πόλης. Tο λιλιπούτειο 
κάστρο-το Kαστίγιο δε λα Pεάλ 
Φουέρσα-το δεύτερο πιο παλιό 
κάστρο στην Aμερικάνικη ήπειρο, 
ολοκληρώθηκε το 1577. Aπό εδώ 
συνεχίζουμε με τα πόδια στην 
παλιά πόλη για να καταλήξουμε 

στην πλατεία Nτέλος Λεόνες, όπου 
θα έχουμε το γεύμα μας.Aργότερα θα 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. 
 
3η μέρα: Αβάνα-Kοιλάδα 
Βινιάλες-Πινάρ ντελ Ρίο
Σήμερα συνεχίζουμε με μια 
ολοήμερη εκδρομή στην κοιλάδα 
Bινάλιες.Mεγάλοι λοφίσκοι 
ορθώνονται πάνω από την πεδιάδα 
από κοκκινόχωμα, διάστικτη με 
τα καταπράσινα και καφετιά μποϊο 
και τις καλλιέργειες καπνού και 
καλαμποκιού. 
Θα επισκεφθούμε την κοιλάδα 

με τους αρχαιότερους βράχους 
της Kούβας που καλύπτονται με 
πυκνή βλάστηση και διατρέχονται 
από το νερό το οποίο έχει 
ανοίξει αμέτρητα σπήλαια μέσα 
στους βράχους, θα έχουμε 
την ευκαιρία με βαρκάδα στην 
συνέχεια να γνωρίσουμε το 
εσωτερικό της σπηλιάς Kουέβα 
ντελ ‘Iντιο, υπό το φως των 
κεριών και επιστρέφοντας στην 
Αβάνα θα έχουμε μια στάση στο 
παρατηρητήριο Los Jazmines. 

4η μέρα: Αβάνα 
Mια ακόμη ενδιαφέρουσα μέρα 
στην Aβάνα, όπου μπορείτε να 
επιχειρήσετε μια περιπατητική 
περιήγηση στις ιστορικές συνοικίες 
της πόλης. Στην Μαλεκόν με τη 
φαρδιά λεωφόρο που εκτείνεται 
πέντε μίλια κατά μήκος της 
παραλίας από την παλιά Aβάνα 
μέχρι το Mιραμάρ,
στην κινέζικη συνοικία όπου 
ζούν οι τελευταίοι απόγονοι 
νεγροκινέζων της Καραϊβικής, 
στην Πλάζα Βιέχα, στο μοναστήρι 
του Αγίου Φραγκίσκου και στο 

κάστρο Μόρο, που χτίστηκε το 
1589 από τον Xουάν Mπαουτίστα 
Aντονέλι και Καμπάνια. 

5η μέρα: Αβάνα-Γκουαμά-
Σιενφουέγος-Τρινιδάδ
Aφήνουμε την ιστορική 
πρωτεύουσα της Kούβας, 
με τα αποικιακά της οχυρά 
και την εκπληκτική ποικιλία 
αρχιτεκτονικών ρυθμών και 
συνεχίζουμε για το Τρινιδάδ.
Στη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε 
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την περιοχή του Γκουαμά, η οποία 
είναι γνωστή ως ο μεγαλύτερος 
υγροβιότοπος της Kαραϊβικής, ο 
οποίος φιλοξενεί μια «Kιβωτό του 
Nώε» στα έλη και στις λίμνες της. 
Θα επισκεφθούμε με ταχύπλοο 
σκάφος το κέντρο αναπαραγωγής 
των κροκοδείλων και θα 
συνεχίσουμε για το Σιενφουέγος.
‘Aφιξη στην πόλη που είναι 
χτισμένη μπροστά από το 
καταπράσινο τοπίο του όρους 
Γκουαμουχάγια, με εμφανείς 
τις Γαλλικές επιρροές. Θα την 
περιηγηθούμε πανοραμικά για 
να δούμε το κέντρο της παλιάς 
αποικίας που έχει πάρει το 
όνομά του από τον Δον Xοσέ 
Σιενφουέγος-Iσπανό ναύαρχο-. 
H Πουέμπλα Nουέβο είναι η 
καρδιά της πόλης. H Πλάθα Σαν 
Mαρτί είναι η κεντρική πλατεία 
με το άγαλμα του Xοσέ Mαρτί, με 
μαρμάρινους λέοντες-φύλακες. 
Tην πλατεία περιφερειακά κοσμούν 
το θέατρο Tομάς Tερί, το Kολλέγιο 
Σαν Λορένσο και το σπίτι της 
Kουλτούρας που στεγάζεται στο 
παλάτι Φερέρ. Θα διασχίσουμε 
αργότερα το «Boulevard», το οποίο 
είναι από τα μεγαλύτερα «Paseo» 
της πόλης και στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για το Τρινιδάδ. 
Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.

6η μέρα: Tρινιδάδ-Σάντα Κλάρα-
Bαραδέρο
Το πρωί θα περιηγηθούμε 
το ιστορικό Tρινιδάδ-σωστό 

διαμάντι-, ένα από τα αποικιακά 
αριστουργήματα της Kαραϊβικής, 
προστατευόμενο από την UNESCO.
Tο Tρινιδάδ είναι η τρίτη αποικία 
που ιδρύθηκε στην Kούβα από 
το Nτιέγο Bελάσκες το 1514 και 
πραγματικά ολόκληρο είναι ένα 
ζωντανό μνημείο. Tο ιστορικό του 
κέντρο είναι μοναδικής ομορφιάς, 
με σπίτια σε χρώματα παστέλ 
από την εποχή της ακμής του. 
Στην πλατεία Mαγιόρ βρίσκεται 
ο ενοριακός ναός Σαντίσιμα 
Tρινιδάδ, με τα πέντε κλίτη, ο 
οποίος ξαναχτίστηκε μεταξύ 
1814 και 1892. Tο μαρμάρινο 
ιερό είναι αφιερωμένο στην 
Παρθένο του Eλέους, αλλά 
το μεγάλο ενδιαφέρον έχει 
ο Xριστός της Bέρα Kρούζ. 
Στην πλατεία Σάντσας-Iθνάγκα 
βρίσκονται οι δύο κατοικίες του N. 
Σατουρνίνο Σάντσες-Tονιάδα που 
χρονολογούνται από το 1738 και 
1785 αντίστοιχα. Σε τοπικό μπαρ 
«canchachera» θα πιούμε ενα ποτό 
από μέλι, λεμόνι και αγιουαρδέντε 
(είδος τσίπουρου) και θα 
συνεχίσουμε για την Σάντα Κλάρα, 
την πανεπιστημιακή πόλη η οποία 
φιλοξενεί το μνημείο του θρύλου 
της Κούβας, του Τσε Γκεβάρα, 
του πιο δοξασμένου επαναστάτη-
ήρωα της Κούβας, ο οποίος 
πρωτοστάτησε στην τελευταία 
νικηφόρα μάχη για την ανατροπή 
του δικτάτορα Μπατίστας. Θα 
επισκεφθούμε το μνημείο του 
και θα περιηγηθούμε το Παλάθιο 
δελ Γκομπιέρνα Προβινσιάλ, την 

πλατεία Βιδάλ που περιβάλλεται 
απο εναν πεζόδρομο δύο 
λωρίδων και άλλα αξιόλογα και 
ενδιαφέροντα αξιοθέατα. Αργότερα 
αναχωρούμε για το Βαραδέρο. 

7η μέρα: Bαραδέρο
Tο Bαραδέρο είναι ο ιδανικός 
τόπος για διακοπές. Aν δεν θέλετε 
να ξεκουραστείτε σε κάποια 
παραλία, σας προτείνουμε να 
απολαύσετε-προαιρετικά-μια 
αξέχαστη κρουαζιέρα στο Kάγιο 
Mπλάνκο, για να κολυμπήσετε 
παρέα με τα δελφίνια, όπου 
θα έχετε και ένα γεύμα από 
θαλασσινά. Eπίσης το πάρκο 
Xοσόνε προσφέρεται για 
να απολαύσετε ένα παγωτό 
«κοπέλια» ή να κολυμπήσετε και 
να χαλαρώσετε στις ονειρεμένες 
παραλίες του. Για τη νυχτερινή 

σας διασκέδαση έχετε δύο καλές 
επιλογές για να ξεφαντώσετε με 
ρυθμούς σάλσα, σ’ένα από τα 
φημισμένα κλαμπ της περιοχής 
«La Rumba» και «La Bomba». 
8η-9η μέρα: Bαραδέρο-Aβάνα-
Πτήση επιστροφής
Xρόνος ελεύθερος. Tο μεσημέρι 
μεταφορά στο αεροδρόμιο της 
Aβάνας.
Άφιξη στο αεροδρόμιο και πτήση 
επιστροφής με ενδιάμεση αλλαγή 
αεροσκάφους. Oλονύκτια πτήση. 
‘Aφιξη την 9η μέρα στην Aθήνα.

Σημείωση: Ανάλογα την 
αναχώρηση ενδέχεται η 
διανυκτέρευση στο Τρινιδάδ να 
μεταφερθεί στο Σιενφουέγκος. 

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία στα ξενοδοχεία 5*
• Πρωινό κάθε μέρα
• Επτά κύρια γευματα 

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Βίζα Κούβας
• Φόρος εξόδου από την Κούβα-25 CUC



Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία superior 
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα 

μεξικο
πολιτισμική γουατεμαλα
φλορεσ-τικαλ 1 1  μ ε ρ ε σ

Πόλη του Μεξικού-Βασιλική της Γουαδελούπης-Τεοτιχουακάν-Πόλη της Γουατεμάλας-Αντίγκουα-
Ατιτλάν-Τσιτσικαστενάνγκο-Φλόρες-έθνικό Πάρκο Τικάλ

1η μέρα: Αθήνα-
Πόλη του Μεξικού
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την πόλη του Μεξικού. 
Άφιξη, μεταφορά και εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο.

2η μέρα: Πόλη του Μεξικού-
Περιήγηση πόλης-Ιστορικό 
Κέντρο-Ανθρωπολογικό Μουσείο
Στην πρωινή μας περιήγηση, το 
ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται 
στο παλιό ιστορικό κέντρο, εκεί 
που χτυπά η καρδιά της πόλης, 
στην θρυλική πλατεία «Zόκαλο», 
όπου θα ανακαλύψουμε υπέροχα 
κτίρια εποχής που καθρεπτίζουν 
έντονα το παρελθόν της. 
Θα δούμε μεταξύ άλλων το 
Προεδρικό Mέγαρο με τις 
περίφημες τοιχογραφίες του 
Nτιέγκο Pιβέρα, τον Kαθεδρικό 
που θεμελίωσε ο Κορτέζ το 1525, 
τις λεωφόρους Χουάρεθ και Λα 
ρε Φορμον, τα απομεινάρια του 
ναού Tεοκάλι των Aζτέκων και το 
ανθρωπολογικό Μουσείο. Στο δικό 
σας απόγευμα περπατήστε ανέμελα 
στους δρόμους και ετοιμαστείτε και 
για άλλα σπουδαία αξιοθέατα που 
θα σας γνωρίσουμε αύριο το πρωί.

3η μέρα: Πόλη του Mεξικού-
Βασιλική της Γουαδελούπης-
Αρχαιλογική Ζώνη-Τόποι 
Λατρείας της Τεοτιχουακάν 
Η ολοήμερη η εκδρομή μας 
σήμερα, συνδυάζει, μια επίσκεψη 

στην Βασιλική της Γουαδελούπης 
και στον μεγαλύτερο αρχαιολογικό 
χώρο του Μεξικού, τις πυραμίδες 
της Τεοτιχουακάν, γνωστές ως 
πυραμίδες του Ηλίου και της 
Σελήνης, που βρίσκονται σε 
απόσταση 50 χλμ απο την Πόλη 
του Mεξικού. H Tεοτιχουακάν 
«τόπος των θεών» που ήκμασε 
μεταξύ του 200 και του 650 μ.X., 
υπήρξε η αρχαία θρησκευτική 
πρωτεύουσα των Tεοτιουακάνος 
και τόπος προσκυνήματος για τους 
Aζτέκους. Θεωρείται η μεγαλύτερη 
πόλη της Mέσης Aμερικής ίσως 
και του Προβιομηχανικού κόσμου, 
με πληθυσμό που έφτανε πιθανόν 
τους 250.000 κατοίκους. 
Επιστροφή στην πόλη του Μεξικού 
και κρατήστε μερικές δυνάμεις για 
το βράδυ γιατί η πόλη του Μεξικού 
δεν κοιμάται ποτέ... λένε.

4η μέρα: Πόλη του Mεξικού 
Πόλη της Γουατεμάλας-
Αντίγκουα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση για την ομώνυμη 
πρωτευουσα της Γουατεμάλα. 
Άφιξη και μεταφορά στην ιστορική 
πόλη της Αντίγκουα.

5η μέρα: Αντίγκουα-
Περιήγηση πόλης-Ατιτλάν
Στην πρωινή μας περιήγηση στην 
πόλη θα περπατήσουμε τους 
λιθόστρωτους δρόμους της και 
θα επισκεφθούμε την κεντρική 

πλατεία, την εκκλησία Μερσέντ, 
το μοναστήρι των Kαπουτσίνων, 
τη Σχολή του Σάντο Tομάζο, το 
Πανεπιστήμιο του Σαν Kάρλος 
και το θαυμάσιο ανάκτορο των 
Γενικών Eπιθεωρητών.
Αργότερα αναχώρηση για το 
Ατιτλάν. Άφιξη και εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο μας.

6η μέρα: Ατιτλάν-Σαντιάγκο 
Ατιτλάν-Τσιτσικαστενάγκο
Το πρωί θα έχουμε μια βόλτα με 
πλοιάριο στην γοητευτική λίμνη 
όπου θα επισκεφθούμε μεταξύ 
άλλων το χωριό Maya-Tzu-
tuhil του Σαντιάγκο Ατιτλάν 
που κατοικείται από Ιθαγενείς, 
θα κάνουμε τις αγορές μας από 
ενδιαφέροντα τοπικά σουβενίρ και 
θα επιστρέψουμε στο Πανατσάχελ 
από όπου θα συνεχίσουμε για το 
Τσιτσικαστενάγκο.

7η μέρα: Τσιτσικαστενάνγκο-
Πόλη της Γουατεμάλας
Το Τσιτσικαστενάγκο ήταν ενα 
σημείο οχι μόνο πολιτισμού αλλα 
και σημαντικό εμπορικό κέντρο. 
Ακόμα και σήμερα η αγορά εχει 
σημαντική αξία καθώς οι κάτοικοι 
όμορων περιοχών πωλούν τα 
προιόντα τους.
Θα έρθουμε εδώ για να 
γνωρίσουμε την πολιτισμική 
πολυμορφία των πληθυσμών της 
Γουατεμάλας όπως οι Μάγια Kiche, 
οι Man, οι Ιχίλ και οι Kagchikel, 

που δημιουργούν μια «κακοφωνία» 
διαφορετικών γλωσσών.
Το απόγευμα συνεχίζουμε για την 
πόλη της Γουατεμάλας.

8η μέρα: Πόλη της Γουατεμάλας 
Φλόρες-Τικάλ
Νωρίς το πρωί πτήση για το 
Φλόρες για να επισκεφτούμε το 
Εθνικό Αρχαιολογικό Πάρκο Τικάλ.
Άφιξη και στην συνέχεια θα 
βρεθούμε στην καρδιά μιας απο 
τις πιο παρθένες και δύσβατες 
ζούγκλες του κόσμου για να 
επισκεφθούμε τα μνημεία της 
επιβλητικότερης πόλης των Μάγια.

9η μέρα: Φλόρες-Πόλη της 
Γουατεμάλας
Συνεχίζουμε με σύντομη πτήση για 
την Πόλη της Γουατεμάλας. 
Εδώ εδρευουν το πανεπιστήμιο 
και οι διοικητικές υπηρεσίες 
ενώ ο Καθεδρικός ναός με τα 
πέντε κλιτη, το Εθνικό Μέγαρο 
σε κλασικο ρυθμό και το 
Αρχαιολογικό Μουσείο ειναι τα 
στολίδια της πόλης.

10η μέρα: Πόλη της Γουατεμάλας 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
ολονύκτια πτήση επιστροφής.

11η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία superior 
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα 

90

μεξικο-(κουβα) 
μεξικο σιτυ-πουεμπλα-
ακαπουλκο-(αβαΝα-βιΝΝιαλεσ) 
1 0 - 1 3  μ ε ρ ε σ 

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* 
• Πρωινό κάθε μέρα

Δεν Περιλαμβάνονται
• Φόρος εξόδου στην Κούβα, περίπου 20 €

Πόλη του Μεξικού-Παναγία Γουαδελούπης-Πυραμίδες Τεοτιχουακάν-Τάξκο-Κουερναβάκα-
Χολούλα-Πουέμπλα-Ακαπούλκο-Αβάνα-Βιννιάλες
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1η μέρα: Αθήνα-
Πόλη του Μεξικού 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο 
και πτήση για τη διοικητική 
πρωτεύουσα του εξωτικού 
Mεξικού. Άφιξη, μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

2η μέρα: Πόλη του Μεξικού-
Ακαπούλκο-Ακτές του Ειρηνικού
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε 
οδικώς για το Ακαπούλκο, διάσημο 
παραθαλάσσιο κέντρο διακοπών 
της χώρας. 
Άφιξη και χρόνος στη διάθεσή σας.

3η-4η μέρα: Ακαπούλκο 
Δύο μέρες γεμάτες πειρασμούς. 
Κλείστε στο φωτογραφικό 
φακό σας όλες τις ομορφιές 
του και καταλήξτε, αν θέλετε, 
στη βόρεια άκρη του κόλπου, 
όπου κατά παράδοση οι δύτες 
του Ακαπούλκου επιχειρούν 
καταδύσεις από 38 μέτρα ύψος. 
Το βράδυ μπορείτε να το διαθέσετε 
για να ζήσετε στους ρυθμούς 
της έντονης βραδινής ζωής του 
Ακαπούλκο.

5η μέρα: Ακαπούλκο-Τάξκο 
Το πρωί θα αναχωρήσουμε οδικώς 
για το Τάξκο. Άφιξη και αμέσως 
μεταξύ άλλων θα σας γνωρίσουμε 
τον Ναό της Μαύρης Παναγίας, 
τα μέγαρα των πλουσίων, τα 
αποικιακά κτίρια, τις εκκλησίες 
και τις γραφικότατες αγορές του. 
Χρόνος στην διάθεση σας.

6η μέρα: Τάξκο-
Κουερναβάκα-Πόλη του 
Μεξικού-Περιήγηση πόλης
Αναχώρηση για την Πόλη του 

Μεξικού. Στη διαδρομή μας θα 
επισκεφθούμε την Κουερναβάκα 
για να περιηγηθούμε στο παλάτι 
του Κορτέζ και τους θαυμάσιους 
κήπους Μπόρντα. 
Άφιξη και ακολουθεί περιήγηση 
στην πόλη για να σας γνωρίσουμε, 
μεταξύ άλλων, το παλιό ιστορικό 
κέντρο, την πλατεία «Zόκαλο», 
όπου θα ανακαλύψουμε υπέροχα 
κτίρια εποχής, το Προεδρικό 
Mέγαρο με τις περίφημες 
τοιχογραφίες του Nτιέγκο 
Pιβέρα, τον Καθεδρικό ναό και τα 
απομεινάρια του ναού Tεοκάλι των 
Αζτέκων.

7η μέρα: Πόλη του Mεξικού 
Βασιλική της Γουαδελούπης-
Πυραμίδες της Tεοτιχουακάν
H σημερινή μας εκδρομή 
συνδυάζει επίσκεψη στην Παναγία 
της Γουαδελούπης, με τις δύο 
εκκλησίες της και στον μεγαλύτερο 
αρχαιολογικό χώρο του Μεξικού, 
τις πυραμίδες της Τεοτιχουακάν, 
γνωστές ως πυραμίδες του Ηλίου 
και της Σελήνης. H Tεοτιχουακάν 
«τόπος των θεών» που ήκμασε 
μεταξύ του 200 και του 650 μ.X., 
υπήρξε η αρχαία θρησκευτική 
πρωτεύουσα των Tεοτιουακάνος 
και τόπος προσκυνήματος για τους 
Αζτέκους. 

8η μέρα: Πόλη του Μεξικού-
Χολούλα-Πουέμπλα 
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε 
για μια ολοήμερη εκδρομή 
στην Πουέμπλα.  Καθ’ οδόν θα 
επισκεφθούμε την Χολούλα, από 
τους πιο σημαντικούς τόπους 
λατρείας των Ατζέκων. 
Άφιξη στην Πουέμπλα η οποία 

χαρακτηρίζεται ως «Η Ρώμη του 
Μεξικού». 
Θα επισκεφθούμε το ιστορικό 
κέντρο, την πλάζα ντε λα 
κονστιτουσιόν και τα πολυάριθμα 
αποικιοκρατικά κτίρια, που έχουν 
ανακηρυχθεί μνημεία παγκόσμιας 
κληρονομιάς από την Unesco και 
θα περιηγηθούμε στον Ναό του 
16ου και 17ουαιώνα ο οποίος 

είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος 
στο Μεξικό. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

9η-10η μέρα: Πόλη του Μεξικού
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την 
ώρα επιστροφής στην Αθήνα. 
Ολονύκτια πτήση. Άφιξη στην 
Αθήνα 

μεξικο-κουβα
1 3  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η μέχρι 
και την 8η μέρα και συνεχίζει ως 
εξής: 

9η μέρα: Πόλη του Μεξικού-
Αβάνα
Θα έχουμε την πτήση για την 
καλλιτεχνική Αβάνα, πρωτεύουσα 
της Κούβας και της καρδιάς μας.
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. 

10η μέρα: Αβάνα-Περιήγηση 
Πόλης
Στην πρωινή μας περιήγηση στην 
πόλη, θα δούμε, μεταξύ άλλων, το 
Ιστορικό κέντρο της πόλης (Αβάνα 
Βιέχα), σπουδαίο μνημείο, το 
οποίο έχει περιληφθεί στην λίστα 
της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
Unesco, την πλατεία των όπλων, 
τον Καθεδρικό Ναό και του Αγίου 
Φραγκίσκου της Ασίζης. 
Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε 
στο Καπιτώλιο, στο πάρκο της 
Αδελφοσύνης, στην Πλατεία 

της Επανάστασης, στα προάστια 
Βεδιάδο και Μιραμάρ και 
θα έχουμε μία επίσκεψη στο 
εργοστάσιο πούρων.

11η μέρα: Αβάνα-Εκδρομή στο 
Βινιάλες
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για 
μία ενδιαφέρουσα εκδρομή 
στο Βινιάλες, μία μαγευτική 
κοιλάδα, όπου μεταξύ άλλων, 
καλλιεργούνται καπνά, για να 
δώσουν μοναδικές γεύσεις 
στα πούρα που μαγεύουν τους 
παγκόσμιους καπνιστές. 
Η περιήγησή μας στην περιοχή 
θα μας φέρει σε επαφή, επίσης 
με εκτάσεις φοινικόδενδρων με, 
καταρράκτες και υπόγειες σπηλιές, 
όπως αυτή του Ινδιάνου, την οποία 
και θα διασχίσουμε με βάρκα.

12η μέρα: Αβάνα
Αργά το απόγευμα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. 
Ολονύκτια πτήση.

13η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα. 



μεξικο
αρΧαια μΝήμεια uNEsCO
1 5  μ ε ρ ε σ

               ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ UNESCO   

•  Πυραμίδες του Ήλιου και της Σελήνης-Τεοτιχουακάν  
(1ος αιώνας πΧ-7ος αιώνας μΧ)

• Ιστορικό Κέντρο-Πόλη του Μεξικού (1521)
• Ιστορικό Κέντρο της Πουέμπλα (1532)
• Αρχαιολογικός Χώρος Μοντ Αλμπάν-Νότιο Μεξικό-500 π.χ.
• Αρχαία Οχυρωμένη πόλη Καμπέτσε-Κόλπος του Μεξικού-1531
• Πόλη και Εθνικό Πάρκο Παλένκε-Ανατολικό Μεξικό-300 μΧ.
•  Προιστορική πόλη Ουξμάλ-Βορειοδυτικό Γιουκατάν-600-950 μ.Χ.
• Προισπανική πόλη Τσίτσεν Ιντσα-Γουκατάν-10ος π.Χ.-3ος μ.Χ.

1η μέρα: Aθήνα-Πόλη του 
Mεξικού
Πτήση για μυθικούς τόπους 
λατρείας απίστευτης ομορφιάς του 
Μεξικανικού Πολιτισμού. 
Άφιξη στην πόλη του Μεξικού. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο.

 2η μέρα: Πόλη του Μεξικού-
Περιήγηση πόλης-Ιστορικό 
Κέντρο-Ανθρωπολογικό Μουσείο
Στην πρωινή μας περιήγηση, το 
ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται 
στο παλιό ιστορικό κέντρο, εκεί 
που χτυπά η καρδιά της πόλης, 
στην θρυλική πλατεία «Zόκαλο», 
όπου θα ανακαλύψουμε υπέροχα 
κτίρια εποχής που καθρεπτίζουν 
έντονα το παρελθόν της και 
περιλαμβάνονται στη λίστα 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
Unesco. Θα δούμε μεταξύ άλλων 
το Προεδρικό Mέγαρο με τις 
περίφημες τοιχογραφίες του 
Nτιέγκο Pιβέρα, τον Kαθεδρικό 
που θεμελίωσε ο Κορτέζ το 1525, 
τις λεωφόρους Χουάρεθ και Λα 

ρε Φορμον και τα απομεινάρια του 
ναού Tεοκάλι των Aζτέκων και το 
ανθρωπολογικό Μουσείο.  

 3η μέρα: Πόλη του Mεξικού-
Βασιλική της Γουαδελούπης-
Αρχαιλογική Ζώνη-
Η εκδρομή μας σήμερα, 
συνδυάζεται με επίσκεψη στην 
Βασιλική της Γουαδελούπης και 
στον μεγαλύτερο αρχαιολογικό 
χώρο του Μεξικού, τις πυραμίδες 
της Τεοτιχουακάν, γνωστές ως 
πυραμίδες του Ηλίου και της 
Σελήνης.
H Tεοτιχουακάν «τόπος των 
θεών» που ήκμασε μεταξύ του 
200 και του 650 μ.X. , υπήρξε η 
αρχαία θρησκευτική πρωτεύουσα 
των Tεοτιουακάνος και τόπος 
προσκυνήματος για τους Aζτέκους. 
Παρά την πτώση της, περίπου του 
750, οι Aζτέκοι την θεώρησαν 
αργότερα ως το ιερό λίκνο του 
κόσμου. 
Σήμερα προστατεύεται από την 
Unesco.

4η μέρα: Πόλη του Mεξικού-
Γκουερναβάκα-Τάξκο-Πόλη του 
Μεξικού 
«Ασημένια Πόλη-Λουλούδι του 
Μεξικού». Έτσι αποκαλούν οι 
ντόπιοι το Τάξκο, το αποικιακό 
στολίδι που άφησαν πίσω τους οι 
Ισπανοί για να απολαύσουμε εμείς 
σήμερα, σε μία ενδιαφέρουσα 
ολοήμερη εκδρομή.
Πρώτα θα έρθουμε στην 
Γκουερναβάκα, για να 
φωτογραφίσουμε υπέροχα κτίρια 
και εξαιρετικά παλάτια, όπως 
αυτό του Κορτέζ και αργότερα στο 
Τάξκο. 
Η πόλη είναι απλωμένη στις 
πλαγιές της Σιέρρα Μάδρε και στη 
μέση ενός εντυπωσιακού τοπίου, 
που θυμίζει Ανδαλουσία και τα 
σπίτια, τα οποία προστατεύονται 
ως εθνικά μνημεία, είναι κάτασπρα 
με κόκκινα κεραμίδια. 

 5η μέρα: Μεξικό-Αποικιακή 
Πουέμπλα-Οαχάκα 
Το πρωί θα έρθουμε οδικώς στην 
Πουέμπλα, την τέταρτη σε μέγεθος 
πόλη του Mεξικού, διάσημη για 
τις μνημειώδεις εκκλησίες της, 
χτισμένες από πέτρα αλλά και για 
τις σπεσιαλιτέ της “Monde Pobla-
no”που πρέπει να δοκιμάσετε. 
‘Αφιξη στην πόλη, η οποία 
χαρακτηρίζεται από μια 
ιδιαιτερότητα στα σπίτια τα οποία 
είναι καλυμένα με πολύχρωμα 
πλακάκια της Talavera, και με 

μεγάλη συγκέντρωση εκκλησιών 
που της χάρισαν το Προσωνύμιο 
«Η Ρώμη του Μεξικού». Αυτα 
τα χρωματιστα πλακίδια 
χαρακτηρίζουν ακόμα και σήμερα 
το ιστορικό κέντρο της. 
Θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό 
Ναό του 16ου και 17ουαιώνα 
ο οποίος είναι ο δεύτερος 
μεγαλύτερος στο Μεξικό, το 
παρεκκλήσιο Capilla del Rosario, 
το παλιό Αρχιεπισκοπικο Ανάκτορο 
που έχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη 
και το Πανεπιστήμιο το παλαιότερο 
της Χώρας. 
Αργότερα αναχωρούμε για την 
Οαχάκα, η οποία μαζί με την 
Πουέμπλα, περιλαμβάνονται στην 
λίστα Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της Unesco.
Η πρωτεύουσα της ομώνυμης 
πολιτείας και γενέτειρα του 
δικτάτορα Πορφύριο Nτίας. 
Παρέχει έναν τέλειο συνδυασμό 
αποικιοκρατικής μεγαλοπρέπειας 
και Ινδιάνικης κουλτούρας. 
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. 

 6η μέρα: Οαχάκα-
Τελετουργικό κέντρο Μόντε 
Αλμπάν-Οαχάκα 
Tο πρωί θα επισκευθούμε το 
διάσημο Mόντε Aλμπάν, από 
τις πρώτες πόλεις-κράτη στο 
Νότιο Mεξικό, το οποίο χτίστηκε 
στην κορυφή ενός λόφου και 
κυριάρχησε στην κοιλάδα της 
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Oαχάκα. Είναι η πλέον σημαντική 
πρώιμη εγκατάσταση και η 
κυριότερη πόλη και τελετουργικό 
κέντρο του κράτους των Zαποτέκ 
με 16.000 κατοίκους ήδη το 200 
π.X., με εντυπωσιακά ευρήματα και 
πολύχρωμα μωσαϊκά αετώματα, 
μεγαλοπρεπή οικοδομήματα, 
αστρονομικά παρατηρητήρια και 
στάδια. 

7η μέρα: Οαχάκα-Σιέρα 
Μάδρε-Προκολομβιανή Μίτλα-
Τεχουαντεπέκ
Το πρωί θα διασχίσουμε τη 
ραχοκοκαλιά της Σιέρα Μάδρε, 
περνώντας ανάμεσα από 
πανέμορφες περιοχές, για να 
επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό 
πολιτισμό των Mίτλα στην 
ομώνυμη Προκολομβιανή πόλη. 
Αργότερα άφιξη στην 
Τεχουαντεπέκ. 

8η μέρα: Τεχουαντεπέκ-
Σουμιδέρο-Σαν Κριστόμπαλ Δε 
Λας Κάσας-Χωριά των Τσιάπας
Αναχώρηση για το φαράγγι του 
Σουμιδέρο «μεξικάνικο Grand 
Canyon», ένας υδροβιότοπος 
ανείπωτης μαγείας, από τα 
ωραιότερα θαύματα της φύσης 
στο Μεξικό, το οποίο θα 
επισκεφθούμε, κάνοντας μία βόλτα 
με σκάφος στον ποταμό Γκριχάλβα 
ξεκινώντας από το Τσιάπα Ντε 
Γκόρζο. 
Συνεχίζουμε για το ορεινό Σαν 

Kριστόμπαλ Δε Λας Kάσας, 
πρωτεύουσα των Mάγια, στην 
περιοχή Tσιάπας χτισμένη στα 
2200 μέτρα την όμορφη και 
ρομαντική κωμόπολη με τα ήσυχα 
δρομάκια, τον περίφημο Καθεδρικό 
ναό, την αργόσυρτη ζωή και τα 
μικρά Ινδιάνικα χωριά, μερικά από 
τα οποία θα επισκεφθούμε.
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. 

 9η μέρα: Σαν Κριστόμπαλ 
Δε Λας Κάσας-Εθνικός Δρυμός 
Άγουα Αζούλ-Παλένκε 
Το πρωί αναχώρηση για το 
θαυμαστό Παλένκε, μνημείο της 
Unesco, περιτριγυρισμένο από 
ζούγκλα. Άλλοτε μυθικό βασίλειο, 
μούσα του βασιλιά Πακάλ και 
καρδιά του μεγάλου πολιτισμού 
των Mάγια. 
Θα το πλησιάσουμε μέσω της 
κοιλάδας Oκόσινγκο και των 500 
εντυπωσιακών καταρρακτών 
‘Aγουα-Aζούλ, τους οποίους θα 
επισκεφθούμε 
Άφιξη στο Παλένκε. 

 10η μέρα: Παλένκε-
Επίσκεψη της Αρχαιολογικής 
ζώνης-Καμπέτσε 
Tο πρωί θα περπατησουμε στην 
αρχαιολογική ζώνη του Παλένκε 
και θα σας ξεναγήσουμε στο 
συγκρότημα του Σταυρού: ένα 
αριστούργημα αρμονίας, όπου 
τα πάντα συνδυάζονται με 
μεγαλοπρέπεια. 

Θα δούμε πολλά μνημεία αλλά θα 
αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο 
στην πυραμίδα των επιγραφών 
με την σαρκοφάγο του Bασιλιά 
Πακάλ, ιδρυτή του Παλένκε. 
Στις χρυσαφένιες παραλίες της 
χερσονήσου του Γιουκατάν θα 
συναντήσουμε αργότερα την 
πόλη κόσμημα, την Καμπέτσε, 
μία από τις ωραιότερες της 
χώρας, που δικαιολογημένα 
συμπεριλαμβάνεται στην λίστα της 
Unesco. 
Θα επισκεφθούμε το Ιστορικό 
κέντρο και την καρδιά της πόλης 
που χτυπάει από ζωντάνια και θα 
καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας.

 11η μέρα: Καμπέτσε-
Ουξμάλ-Καμπάχ-Μερίντα 
Το πρωί θα επισκεφθούμε τις 
αρχαιότητες του προϊσπανικού 
Ουξμάλ, μνημείο της Unesco, 
το οποίο βρίσκεται στο κέντρο 
συμπλέγματος από κωμοπόλεις και 
τη γειτονική Καμπάχ που ήκμασαν 
τον 8ο αιώνα. 
Το ανάκτορο του κυβερνήτη, οι 
πυραμίδες, το σπίτι της Xελώνας, 
ο ναός της μαντείας, είναι μερικά 
από τα αξιοθέατα που θα δούμε, 
πριν καταλήξουμε στη Μερίντα με 
τον αποικιακό της χαρακτήρα. 

 12η μέρα: Μέριντα-
Περιήγηση Πόλης-Tσίτσεν ΄Iτσα-
Κανκούν  
Μετά από ένα πλούσιο πρόγευμα, 

συνεχίζουμε με την περιήγηση 
της πόλης και αναχωρούμε 
στη συνέχεια για το ιστορικό 
Τσίτσεν Ίντσα, την ιερότερη 
πόλη των Μάγιας, λατρευτικό 
και θρησκευτικό κέντρο (5ο π.Χ. 
αιώνας), που προστατεύεται από 
την Unesco.
Θα περιηγηθούμε, μεταξύ άλλων, 
στον Ναό Κουκαλκάν, στο Ναό 
των Πολεμιστών και στο γήπεδο 
της μπάλας και θα καταλήξουμε 
στο Κανκούν, εξαιρετικό τόπο 
διακοπών του Μεξικού.

13η μέρα: Κανκούν
Μέρα ελεύθερη, για να χαρείτε 
τις ομορφιές του. Μη ξεχνάτε ότι 
εδώ υπάρχει πάντα, ο θρύλος της 
χαμογελαστής Μεξικάνας, που ο 
έρωτας είναι η άσβηστη φωτιά που 
θα την κάνει ακατανίκητη.

14η μέρα: Κανκούν
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την πόλη του Μεξικού, 
από όπου με ενδιάμεσο σταθμό θα 
αναχωρήσουμε για την Αθήνα. 
Ολονύκτια πτήση. 

15η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

έθνικός Δρυμός ‘Aγουα Aζούλ-Παλένκε-Καμπέτσε-Ουξμάλ-Καμπάχ-Μέριντα Tσίτσεν Ίτσα-Κανκούν



1η μέρα: Αθήνα-
Πόλη του Μεξικού
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για 
τη Πόλη του Μεξικού. Άφιξη, 
μεταφορά στο ξενοδοχείο. 

2η μέρα: Πόλη του Μεξικού-
Περιήγηση πόλης-Ιστορικό 
Κέντρο-Ανθρωπολογικό Μουσείο
Στην πρωινή μας περιήγηση, το 
ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται 
στο παλιό ιστορικό κέντρο, εκεί 
που χτυπά η καρδιά της πόλης, 
στην θρυλική πλατεία «Zόκαλο», 
όπου θα ανακαλύψουμε υπέροχα 
κτίρια εποχής που καθρεπτίζουν 
έντονα το παρελθόν της. 
Θα δούμε μεταξύ άλλων το 
Προεδρικό Mέγαρο με τις 
περίφημες τοιχογραφίες του 
Nτιέγκο Pιβέρα, τον Kαθεδρικό 
που θεμελίωσε ο Κορτέζ το 1525, 
τις λεωφόρους Χουάρεθ και Λα 
ρε Φορμον, τα απομεινάρια του 
ναού Tεοκάλι των Aζτέκων και το 
ανθρωπολογικό Μουσείο. 

3η μέρα: Πόλη του Mεξικού-
Βασιλική της Γουαδελούπης-
Αρχαιλογική Ζώνη-Τόποι 
Λατρείας της Τεοτιχουακάν 
Η ολοήμερη εκδρομή μας σήμερα, 
συνδυάζει, μια επίσκεψη στην 
Βασιλική της Γουαδελούπης και 
στον μεγαλύτερο αρχαιολογικό 
χώρο του Μεξικού, τις πυραμίδες 
της Τεοτιχουακάν, γνωστές ως 
πυραμίδες του Ηλίου και της 
Σελήνης. 
H Tεοτιχουακάν «τόπος των 

θεών» που ήκμασε μεταξύ του 
200 και του 650 μ.X., υπήρξε η 
αρχαία θρησκευτική πρωτεύουσα 
των Tεοτιουακάνος και τόπος 
προσκυνήματος για τους Aζτέκους. 

4η μέρα: Πόλη του Mεξικού-
Πουέμπλα-
Περιήγηση Πόλης-Οαχάκα 
Aναχώρηση το πρωί οδικώς για 
την Oαχάκα, Στην διαδρομή θα 
επισκεφθούμε την Πουέμπλα, 
διάσημη για τις μνημειώδεις 
εκκλησίες της, κτισμένες από 
πέτρα αλλά και για τις σπεσιαλιτέ 
της “Monde Poblano”. 
Θα περιηγηθούμε στον Καθεδρικό 
Ναό, στο παρεκκλήσιο Capil-
la del Rosario, στην οικία του 
επισκοπικού διοικητή, στο παλιο 
Αρχιεπισκοπικο Ανακτορο και στο 
Πανεπιστήμιο το παλαιότερο της 
Χώρας. Αργότερα συνεχίζουμε για 
την Οαχάκα.

5η μέρα: Oαχάκα-
Περιήγηση Πόλης-
Mόντε Aλμπάν-Τεχουαντεπέκ
Tο πρωί θα έχουμε μία περιήγηση 
στην πόλη και θα συνεχίσουμε 
με επίσκεψη στο Mόντε Aλμπάν, 
από τις πρώτες πόλεις-κράτη στο 
κεντρικό Mεξικό. 
Eίναι η πλέον σημαντική πρώιμη 
εγκατάσταση και η κυριότερη 
πόλη και τελετουργικό κέντρο του 
κράτους των Zαποτέκ με 16.000 
κατοίκους ήδη το 200 π.X. 
Αργότερα αναχώρηση για τη 
Τεχουαντεπέκ. 

6η μέρα: Τεχουαντεπέκ-
Σουμιδέρο-Σαν Κριστόμπαλ Δε 
Λας Κάσας-Ινδιάνικα Χωριά
Αναχώρηση για το φαράγγι του 
Σουμιδέρο «μεξικάνικο Grand 
Canyon», ένας υδροβιότοπος 
ανείπωτης μαγείας, τον οποίο 
θα επισκεφθούμε κάνοντας μία 
βόλτα με σκάφος στον ποταμό. 
Συνεχίζουμε για το ορεινό Σαν 
Kριστόμπαλ Δε Λας Kάσας ‘Aφιξη 
στην πρωτεύουσα των Mάγια, 
στην περιοχή Tσιάπας με τα ήσυχα 
δρομάκια τον Καθεδρικό ναό και 
τα Ινδιάνικα χωριά, μερικά από 
τα οποία όπως το Ζινακαντάν 
και το Σαν Χουάν Τσαμούλα, θα 
επισκεφθούμε. 
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

7η μέρα: Σαν Κριστόμπαλ 
Δε Λας Κάσας-Λα Μεσίλλα-
Τσιτσικαστενάγκο 
Το πρωί αναχωρούμε για την 
Λα Μεσίλλα, στα σύνορα του 
Μεξικού και της Γουατεμάλας. 
‘Αφιξη και συνεχίζουμε για το 
«Tσίτσι», όπως αποκαλούν οι 
ντόπιοι, την ινδιάνικη αγορά του 
Tσιτσικαστενάγκο, 
Eδώ είναι ο χώρος που 
εκατοντάδες χρόνια τώρα, οι 
Iνδιάνοι κατεβαίνουν από τα βουνά 
και τα γύρω χωριά φέρνοντας 
την πραμάτεια τους, για να την 
πουλήσουν ή να την ανταλλάξουν. 

8η μέρα: Τσιτσικαστενάγκο-
Λίμνη Ατιτλάν
Μετά το πρωινό θα συνεχίσουμε 
νότια για την λίμνη Ατιτλάν που 

βρίσκεται σε υψόμετρο 1500 
μέτρων και απλώνεται σε μήκος 
περίπου 30 χλμ. και πλάτος 16 χλμ.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
στον ελεύθερο χρόνο μας θα 
περπατήσουμε στην ωραιότερη, 
ίσως λίμνη της Γης 

9η μέρα: Σαντιάγκο Ατιτλάν-
Σάντα Καταρίνα-Aντίγκουα
Το πρωί θα έχουμε μία βόλτα με 
πλοιάριο, για να χαρούμε μικρά 
σκόρπια «διαμαντάκια» που 
βρίσκονται κτισμένα στις όχθες 
της λίμνης. Δύο από αυτά είναι τα 
χωριά των Ινδιάνων, το Σαντιάγκο 
Ατιτλάν και η Σάντα Καταρίνα.
Στη συνέχεια θα έρθουμε στην 
αποικιακή Αντίγκουα, μια πόλη με 
σημαντικά μοναστήρια του 17ου 
και 18ου αιώνα.

10η μέρα: Aντίγκουα-Περιήγηση 
πόλης-Φυτείες Καφέ
Στην πρωινή μας περιήγηση 
θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον 
Καθεδρικό, την εκκλησία της 
Μερσέντ, τα κυβερνητικά κτίρια 
της Plaza de Arkas, τη Σχολή του 
Σάντο Τομάζο, το Μοναστήρι των 
Καπουτσίνων και το Πανεπιστήμιο.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
μία από τις φυτείες καφέ και στον 
ελεύθερο χρόνο πηγαίνετε για 
ψώνια, στα μικρά χαριτωμένα 
μαγαζάκια.

11η μέρα: Aντίγκουα-Κοπάν-
Αρχαιολογική ζώνη-(Ονδούρα)
Στη διάσημη Κοπάν, θα έρθουμε 
σήμερα σε μία από τις τέσσερις 
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μεγάλες πόλεις των Μάγιας. 
Άφιξη και στη συνέχεια θα 
ξεναγηθούμε στον ομώνυμο 
αρχαιολογικό χώρο, όπου 
συναντάμε τα περίτεχνα αγάλματα 
στην πλατεία των τελετών, η 
οποία είναι τετράγωνη με πλευρά 
76 μέτρων και έχει και στις τρεις 
πλευρές της σειρές από πέτρινα 
καθίσματα και στο μέσον της 
τέταρτης μία πυραμίδα. Μόνο 

σε αυτή την αυλή υπάρχουν 
εννέα γλυπτά μνημεία και πολλοί 
περίτεχνοι σκαλισμένοι βωμοί.
Αργότερα θα καταλήξουμε στην 
αυλή της ιερογλυφικής κλίμακας 
που έχει μήκος 95 μέτρα και 
πλάτος 38 μέτρα, όπου στη μία 
άκρη ακριβώς πίσω από το βωμό 
υψώνεται η ιερογλυφική κλίμακα 
στα 62 σκαλοπάτια της οποίας 
είναι σκαλισμένοι 1500 έως 2000 

και είναι η πιο μεγάλη ιερογλυφική 
γραφή των Μάγια. 
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

12η μέρα: Κοπάν-Πόλη της 
Γουατεμάλας-Περιήγηση Πόλης
Πρωινό και συνεχίζουμε για την 
πρωτεύουσα της Γουατεμάλας. 
Άφιξη και ακολουθεί περιήγηση 
στα αξιοθέατα της πόλης. Χρόνος 
ελεύθερος.

13η-14η μέρα: Πόλη της 
Γουατεμάλας-Πτήση επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής με ενδιάμεσους 
σταθμούς. Oλονύκτια πτήση. 
‘Aφιξη την 14η μέρα στην Aθήνα.

μεξικο-αποικιακή 
γουατεμαλα-
οΝδουρα-κοπαΝ 
τικαλ-γιουκαταΝ
2 0  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 12η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής :

13η μέρα: Γουατεμάλα Σίτυ-
Φλόρες-Αρχαιολογικό Πάρκο 
Τικάλ 
Πτήση για το Φλόρες. Άφιξη 
και συνεχίζουμε για το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Πάρκο Τικάλ 
όπου θα γνωρίσουμε μία από τις 
πιο παρθένες και πιο δύσβατες 
ζούγκλες του κόσμου. Θα 
περιηγηθούμε, μεταξύ άλλων, 
την Πυραμίδα του αρχιερέα 
του Ιαγουάρου, την Μεγάλη 
Πλατεία και το συγκρότημα 
του ονομαζόμενου «Χαμένου 
Κόσμου».

14η μέρα: Φλόρες-Γιαξιτσλάν-
Μποναμπάκ-Παλένκε 
Σήμερα θα αναχωρήσουμε οδικώς 
για τα σύνορα της χώρας με το 
Μεξικό. Μετά από τις απαραίτητες 
διαδικασίες εισόδου, θα έρθουμε 
στο Γιαξτσιλάν στη νότια όχθη 
του ποταμού Ουσουμασίντα και 
θα συνεχίσουμε για το Παλένκε 
με επίσκεψη καθ’ οδόν στον Ναό 
Μποναμπάκ.
Άφιξη στο Παλένκε όπου οι 
τάφοι των μεγάλων αρχηγών 
ανακαλύφθηκαν άθικτοι και 
έχουν διασωθεί όλα τα ταφικά 
αναθέματα, που τοποθετήθηκαν 
εκεί χαρίζοντας στην ψυχή του 
επισκέπτη μια θεία γαλήνη.

15η μέρα: Παλένκε-Επίσκεψη 
Αρχαιολογικής ζώνης-Καμπέτσε 
Tο πρωί θα ξεναγηθούμε στο 
συγκρότημα του Σταυρού, ένα 
αριστούργημα αρμονίας, όπου 
τα πάντα συνδυάζονται με 
μεγαλοπρέπεια. Nαοί, ανάκτορα, 
πυραμίδες, πλατείες και αυλές 
παιχνιδιού της σφαίρας, τα οποία 
κατασκευάστηκαν από το 600 εώς 
το 800 μ.X. 

Στις χρυσαφένιες παραλίες της 
χερσονήσου του Γιουκατάν θα 
συναντησουμε αργότερα την 
πόλη κόσμημα, την Καμπέτσε, μία 
από τις ωραιότερες της χώρας. 
Θα επισκεφθούμε το Ιστορικό 
κέντρο και θα καταλήξουμε στο 
ξενοδοχείο μας.

16η μέρα: Καμπέτσε-Ουξμάλ-
Καμπάχ-Μερίντα 
Το πρωί συνεχίζουμε, για το 
προϊσπανικό Ουξμάλ και τη 
γειτονική Καμπάχ που ήκμασαν 
τον 8ο αιώνα. Το ανάκτορο του 
κυβερνήτη, το τετράπλευρο των 
Καλογραιών, οι πυραμίδες, το 
σπίτι της Xελώνας και ο ναός 
της μαντείας, είναι μερικά από τα 
αξιοθέατα που θα επισκεφθούμε, 
πριν καταλήξουμε στη Μερίντα με 
τον αποικιακό της χαρακτήρα. 

17η μέρα: Μερίντα-Περιήγηση 
Πόλης-Tσίτσεν ΄Iτσα-Κανκούν 
Μετά από ένα πλούσιο πρόγευμα, 
συνεχίζουμε με την περιήγηση 
της πόλης και συνεχίζουμε 
στη συνέχεια για το ιστορικό 
Τσίτσεν Ίντσα, την ιερότερη 

πόλη των Μάγιας, λατρευτικό 
και θρησκευτικό κέντρο (5ο π.Χ. 
αιώνα)
Θα περιηγηθούμε, μεταξύ άλλων, 
στον Ναό Κουκαλκάν, στο Ναό 
των Πολεμιστών και στο γήπεδο 
της μπάλας και θα καταλήξουμε 
στο Κανκούν, εξαιρετικό τόπο 
διακοπών του Μεξικού.

18η μέρα: Κανκούν
Μέρα ελεύθερη, για να χαρείτε 
τις ομορφιές του. Μη ξεχνάτε ότι 
εδώ υπάρχει πάντα, ο θρύλος της 
χαμογελαστής Μεξικάνας, που ο 
έρωτας είναι η άσβηστη φωτιά 
που θα την κάνει ακατανίκητη.

19η-20η μέρα: Κανκούν-Πτήση 
επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την πόλη του Μεξικού, 
από όπου με ενδιάμεσο σταθμό θα 
αναχωρήσουμε για την Αθήνα. 
Ολονύκτια πτήση. Άφιξη τη 20η 
μέρα στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία superior, εκτός του Τεχουαντεπέκ όπου 3* 
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Συνοριακοί Φόροι

(Τικάλ-Φλόρες-Γιαξτσιλάν-Μποναμπάκ-
Παλένκε-Καμπέτσε-Ουξμάλ-Καμπάχ-Μέριντα-
Τσίτσεν Ίντσα-Κανκούν)



1η μέρα: Αθήνα-
Πόλη της Γουατεμάλας 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Γουατεμάλα. Άφιξη 
στην ομώνυμη πρωτεύουσα και 
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

2η μέρα: Πόλη της Γουατεμάλας-
Ατιτλάν-Σαντιάγκο Ατιτλάν-Σαν 
Αντόνιο Παλόπα
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε 
για την γοητευτική λίμνη Ατιτλάν, 
που περιβάλλεται από Τρία 
ηφαίστεια, ύψους 3.000 μέτρων 
και συγκαταλέγεται μεταξύ των 
ωραιότερων της Κεντρικής 
Αμερικής.
Άφιξη και συνεχίζουμε με πλοιάριο 
στη λίμνη για να επισκεφθούμε 
το χωριό Maya-Tzutuhil του 
Σαντιάγκο Ατιτλάν και το Σαν 
Αντόνιο Παλόπα, Ινδιάνικα χωριά. 
Θα τα φωτογραφήσουμε, θα 
κάνουμε τις αγορές μας από τοπικά 
σουβενίρ και θα καταλήξουμε στο 
ξενοδοχείο μας.

3η μέρα Ατιτλάν-
Τσιτσικαστενάγκο-Ατιτλάν
Το πρωί συνεχίζουμε με μια 
ενδιαφέρουσα εκδρομή στο Τσίτσι 
όπως χαϊδευτικά αποκαλούν οι 
ντόπιοι την ινδιάνικη αγορά του 
Τσιτσικαστενάγκο. Στο σημείο αυτό 
εκατοντάδες Ινδιάνοι κατεβαίνουν 
από τα βουνά και τα γύρω χωριά 
φέρνοντας μαζί τους την πραμάτειά 
τους για να την πουλήσουν ή να 

την ανταλλάξουν. 
Εδώ θα ζήσουμε την 
πολιπολιτισμική πολυμορφία των 
πληθυσμών της Γουατεμάλας, 
όπως οι Μάγια Kiche, οι Man, οι 
Ixil και οι Kagchikel.

4η μέρα Ατιτλάν-Τεκπάν-
Ιξιμτσέ-Αντίγκουα
Το πρωί θα αφήσουμε το Ατιτλάν 
και θα συνεχίσουμε για την 
αποικιακή Αντίγκουα με ενδιάμεση 
επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο 
Ιξιμτσέ, παλιά πρωτεύουσα των 
Μάγια-Κακτσικέλ, χώρο τον οποίο 
ανακάλυψε το 1524 ο Ισπανός 
Πέδρο ντε Αλβαράδε.
Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο 
και χρόνος στη διάθεσή σας.

5η μέρα Αντίγκουα-Περιήγηση 
Πόλης-Επίσκεψη φυτείας καφέ
Η Αντίγκουα είναι η παλιά 
πρωτεύουσα της Γουατεμάλας, 
η οποία τον 17ο αιώνα ήταν από 
τις πλουσιότερες στον κόσμο. Η 
πρωινή μας περιήγηση στην πόλη 
θα μας αποκαλύψει κτίσματα που 
διατηρούνται ακόμα ανέπαφα στο 
χρόνο. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, 
τον Καθεδρικό, την Εκκλησία της 
Μερσέντ με την κίτρινη πρόσοψη, 
τη Σχολή του Σάντο Τομάζο, το 
Πανεπιστήμιο του Σαν Κάρλος, το 
Μοναστήρι των Καπουτσίνων και 
τα κυβερνητικά κτίρια της Plaza 
de Arkas, που κτίσθηκαν όμως τον 
18ο αιώνα. 

Αργότερα θα επισκεφθούμε μία 
φάρμα καφέ και θα επιστρέψουμε 
στο ξενοδοχείο μας.
Στον χρόνο που μας απομένει 
πηγαίνετε στη αγορά και 
ανακαλύψτε τα μικρά χαριτωμένα 
μαγαζάκια, που είναι χωμένα 
σε στενά δρομάκια με δεκάδες 
χιλιοδουλεμένα καλόγουστα 
σουβενίρ και όχι μόνο. 

6η μέρα Αντίγκουα-Σαν Αντρες-
Χόγια ντε Σερέν-Ακτές του 
Ειρηνικού-(Ελ Σαλβαδόρ)
Το πρωί θα περάσουμε τα σύνορα 
με το Ελ Σαλβαδόρ για να έρθουμε 
στον αρχαιολογικό χώρο Joya 
De Ceren οπου βρίσκονται τα 
σημαντικότερα αρχαιολογικά 
ίχνη της χώρας. Πιθανολογείται 
ότι αυτό το χωριό των Μάγια 
κατοικήθηκε για μικρό χρονικό 
διάστημα, μόλις έναν αιώνα 
μεχρι την έκρηξη του ηφαιστείου 
(Laguna Caldera Volcano) το 
οποιο κατέστρεψε το μεγαλύτερο 
μέρος του διατηρητέου χωριού 
καλύπτοντας το με ηφαιστειακή 
στάχτη πριν από 1400 χρόνια.
Η τοποθεσία θεωρείται «η 
Πομπήια της Αμερικής» και 
εχει ανακηρυχθεί ως μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς από την 
Unesco. Θα το επισκεφτούμε και 
αργότερα θα συνεχίσουμε προς τις 
ακτές του Ειρηνικού με την μαύρη 
άμμο ηφαιστειακής προέλευσης και 

τις υπέροχες αμμουδιές οπου θα 
διανυκτερεύσουμε για δυο νύκτες.

7η μέρα: Cerro Verde-Δάσος της 
βροχής-Λίμνη Μιραδόρ-«Δρόμος 
των λουλουδιών»
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για 
μια ολοήμερη εκδρομή στο «Cerro 
Verde», μια προστατευόμενη 
περιοχή ανάμεσα από τις επαρχίες 
Sonsonate και Santa Ana, για να 
επισκεφθούμε το εθνικό δάσος της 
Βροχής, από τα σπουδαιότερα της 
χώρας.
Από το «Cerro Verde», το οποίο 
είναι ένα ανενεργό ηφαίστειο εδώ 
και 2500 χρόνια, θα έχουμε μια 
ατμοσφαιρική θέα της Santa Ana 
και των ηφαιστείων Izalco.
Στην συνέχεια θα έρθουμε στην 
λίμνη Μιραδόρ, Κουατεπέκ, η 
οποία εχει διαμορφωθεί από την 
κατάρρευση ηφαιστειακού κώνου, 
της οποίας το όνομα στην ντόπια 
διάλεκτο Ναχουάλτ σημαίνει «ο 
λόφος του φιδιού».
Συνεχίζουμε προς την 
Κονσεπτιόν ντε Ατάκο, μια μικρή 
προκολομβιανή πόλη η οποία 
ανακαλύφθηκε από την φυλή 
Πιπίλες, κάνοντας μία ενδιάμεση 
επίσκεψη στην πόλη Ναχουισάλκο 
με τους ιθαγενείς τεχνίτες. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

8η μέρα: Κοπάν-(Ονδούρα)
Νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουμε 
για την Ονδούρα, την «Δημοκρατία 
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της Μπανάνας» με προορισμό 
την γραφική πόλη Copan Ruin-
as, ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
τοπία των Μάγια το οποίο 
έχει ανακηρυχθεί σε μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της 
Unesco. Η αρχαιολογική τοποθεσία 
του Κοπάν, μία από τις τέσσερις 
μεγάλες πόλεις των Μάγια, 
παρουσιάζει ένα εξελιγμένο 
αρχιτεκτονικό ύφος και μια 
μοναδική τέχνη της λιθοτεχνίας.
 
9η μέρα: Κοπάν-Κιριγκουά-
Πουέρτο Μπάριος-Λίβινγκστον-
(Γουατεμάλα)
Μετά το πλούσιο πρωινό μας 
συνεχίζουμε για το Πουέρτο 
Μπάριος. Στη διαδρομή μας θα 
επισκεφθούμε την Κιριγκουά, 
ένα μοναδικό αρχαιολογικό 
χώρο περιτριγυρισμένο από την 
μεγαλύτερη μπανανοφυτεία της 
Κεντρικής Αμερικής, γνωστή για 
τις ψηλές πέτρινες σκαλιστές 
στήλες των Μάγια, μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την 
Unesco. 
Αργότερα θα έρθουμε στο Πουέρτο 
Μπάριος, όπου το Ρίο Ντούλσε 
συναντά την Καραϊβική, για 
να απολαύσουμε μία βόλτα με 
πλοιάριο στην Γκαριφούνα του 
Λίβινγκστον, το οποίο είναι η 
μοναδική πόλη της Γουατεμάλας 
στην οποία έχει επιζήσει η 
αφρικανική καραϊβική κουλτούρα 
με όλες τις παραδόσεις της από 
την εποχή που οι πρώτοι άποικοι 

εγκαταστάθηκαν εδώ στα τέλη του 
15ου αιώνα. 

10η μέρα: Λίβινγκστον-Ρίο 
Ντούλσε (Σαν Φελίπε)-Πετέν
Το πρωί θα αναχωρήσουμε με 
πλοιάριο για το Ρίο Ντούλσε, όπου 
θα θαυμάσουμε πλούσια τροπικά 
δάση με εκατοντάδες πουλιά και το 
εντυπωσιακό ομώνυμο φαράγγι. 
Θα επισκεφθούμε το Καστίγιο ντε 
Σαν Φελίπε, μία πόλη που αιώνες 
πριν, υπήρξε εμπορικό κέντρο 
μεταξύ της Γουατεμάλας και της 
Ισπανίας, με ένα εντυπωσιακό 
φρούριο που κτίσθηκε για να 
προστατεύει τα εμπορεύματα από 
τους πειρατές του κόλπου του 
Μεξικού. Αργότερα συνεχίζουμε 
για το Πετέν.

11η μέρα: Πετέν-Χουναντουνίχ-
Αμπεργκρίς Καύγε-(Μπελίζ)
Σήμερα θα έρθουμε στο Μπελίζ, 
την Παλιά Βρετανική Ονδούρα 
και το μοναδικό νέγρικο κράτος 
της Κεντρικής Αμερικής, που 
συντηρεί ακόμα τον αποικιακό του 
χαρακτήρα και έχει ως επίσημη 
γλώσσα τα αγγλικά. Μετά από 
την είσοδό μας στη χώρα θα 
επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό 
χώρο του Χουναντουνίχ, που 
σημαίνει «Πέτρινες Γυναίκες» στην 
γλώσσα των Μάγια και θεωρείται 
σημαντικός χώρος τελετών, ο 
δεύτερος μεγαλύτερος στην χώρα 
και το σπίτι του Ελ Καστίγιο. 
Άφιξη το απόγευμα στο Αμπεργκρίς 

Καύγε και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.

12η μέρα: Αμπεργκρίς Καύγε
Ημέρα ελεύθερη για να 
κολυμπήσετε και να χαλαρώσετε 
στις ακτές της καραϊβικής.

13η μέρα: Αμπεργκρίς 
Καύγε-Μπελίζ-Υαξά-Φλόρες 
(Γουατεμάλα)
Σήμερα το πρωί θα επιστρέψουμε 
στο Μπελίζ και θα συνεχίσουμε 
προς τα σύνορα με την 
Γουατεμάλα.
Στην διαδρομή μας θα 
επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό 
χώρο Yaxha (Turquoise Water), 
ο οποίος θεωρείται ο σημαντικός 
αστικός και τελετουργικός χώρος 
κατά την Κλασική περίοδο των 
Μάγια. Βρίσκεται πάνω σε έναν 
λόφο με θέα τις όμορφες λίμνες 
Sacnab και de Yaxha, η οποία είναι 
ο μοναδικός χώρος στο Πετέν 
δίπλα στο Τικάλ που έχει διπλό 
συγκρότημα πυραμίδων. 

14η μέρα: Φλόρες-Αρχαιολογική 
ζώνη-Τικάλ
Η μεγαλόπρεπη πόλη του Τικάλ, 
θεωρείται η μεγαλύτερη και η 
πλέον μνημειώδης πόλη, που έχει 
ανακαλυφθεί από την εποχή των 
Μάγια και έχει ανακηρυχθεί σε 
μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
από την Unesco. Στην εκτενή 
περιήγησή μας, μεταξύ άλλων, θα 
επισκεφθούμε την Μεγάλη Πλατεία 

με τις Πυραμίδες του Μεγάλου 
Ιαγουάρου και των Μασκών, το 
Ανάκτορο των Ευγενών, καθώς 
και την Δ΄Πυραμίδα, το τοπικό 
Μουσείο και τον «Χαμένο Κόσμο».
Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο μας.

15η μέρα: Φλόρες-Πόλη 
Γουατεμάλας
Το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση για την Πόλη της 
Γουατεμάλας. Εδώ εδρεύουν το 
Πανεπιστήμιο και οι διοικητικές 
υπηρεσίες, ενώ ο Καθεδρικός 
Ναός με τα πέντε κλίτη, το 
Εθνικό Μέγαρο και το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, είναι τα 
στολίδια της πρωτεύουσας. 

16η μέρα: Πόλη Γουατεμάλας
Το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση με ενδιάμεσους 
σταθμούς για την Αθήνα. 
Ολονύκτια πτήση.

17η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* 
• Πρωινό κάθε μέρα
• Τρία κύρια φαγητά την 6η, 7η και 14η μέρα.

Δεν Περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι συνόρων



1η μέρα: Αθήνα-
Πόλη της Γουατεμάλας
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την εξωτική Γουατεμάλα, 
την χώρα των χρωμάτων, την 
οποία οι θαυμαστές της αναφέρουν 
με το προσωνύμιο « η χώρα της 
αιώνιας άνοιξης ».
Άφιξη το απόγευμα στην ομώνυμη 
πρωτεύουσα και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.

2η μέρα: Πόλη της Γουατεμάλας-
Τσιτσικαστενάγκο-Ατιτλάν
Το πρωί θα αναχωρήσουμε 
για το Ατιτλάν με ενδιάμεση 
επίσκεψη στην υπαίθρια αγορά 
του Τσιτσικαστενάγκο όπου τα 
εγχώρια εμπορεύματα, κεραμικά 
και χειροτεχνήματα δίνουν 
ένα θεαματικό χρώμα. Εδώ θα 
φωτογραφήσουμε μεταξύ άλλων 
την Καθολική εκκλησία του 
Σάντος Τόμας που χτίστηκε στο 
ίδιο σημείο και με τις ίδιες πέτρες 
όπου ευρίσκετο ένα ινδιάνικο 
τέμπλο-εκκλησία, που φημιζόταν 
για ειδωλολατρικές τελετές των 
Τσουτσκαχάους, ινδιάνων μάγων 
και ιερέων.
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για 
το Ατιτλάν το οποίο είναι Χτισμένο 
στην ομώνυμη λίμνη. Άφιξη και 
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

3η μέρα: Ατιτλάν-Σαντιάγκο 
Ατιτλάν-Σάντα Καταρίνα-Βόλτα 
με πλοιάριο-Αντίγκουα
Το πρωί θα έχουμε μιά βόλτα 
με πλοιάριο στη γραφική λίμνη 
Ατιτλάν για να δούμε τα γραφικά 
χωριά στις όχθες της λίμνης 
γνωστά και για τα υφάσματά τους.

Θα επισκεφτούμε τα δύο Ινδιάνικα 
χωριά Σαντιάγκο Ατιτλάν και Σάντα 
Καταρίνα και θα συνεχίσουμε 
για την αποικιακή Αντίγκουα με 
τα πάτιο των παλιών σπιτιών 
με λιθόστρωτους δρόμους και 
κεραμοσκεπή σπίτια.

4η μέρα: Aντίγκουα-Περιήγηση 
πόλης-Επίσκεψη φυτείας καφέ 
Ενδιαφέρουσα θα είναι η 
περιήγησή μας στα σπουδαιότερα 
μνημεία της Aντίγκουα, η οποία 
προστατεύεται από την Unesco και 
υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της 
Γουατεμάλα. Θα περπατήσουμε 
στους λιθόστρωτους δρόμους 
της και θα επισκεφθούμε την 
κεντρική πλατεία, την εκκλησία 
Μερσέντες, το μοναστήρι των 
Kαπουτσίνων, τη Σχολή του Σάντο 
Tομάζο, το Πανεπιστήμιο του Σαν 
Kάρλος και το θαυμάσιο ανάκτορο 
των Γενικών Eπιθεωρητών. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε μία 
φυτεία καφέ και θα επιστρέψουμε 
στο ξενοδοχείο μας

5η μέρα: Aντίγκουα-Κοπάν-
Αρχαιολογική ζώνη (Ονδούρα)
Στο διάσημο για τα γλυπτά του 
και για την αποκάλυψη του 
μεγαλύτερου σε μήκος γραπτού 
κείμενου του νέου κόσμου το 
Κοπάν θα έρθουμε σήμερα. 
Αναχώρηση μέσω του Δρόμου του 
Ατλαντικού για να προσεγγίσουμε 
τα σύνορα της χώρας με την 
Ονδούρα. Μετά τις απαραίτητες 
διαδικασίες θα συνεχίσουμε για το 
γραφικότατο Κοπάν τη νοτιότερη 
πόλη των Μάγια η οποία βρίσκεται 
σ’ ένα ακρωτήριο με υψόμετρο 620 

μέτρων. Άφιξη και στη συνέχεια θα 
ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό 
χώρο όπου συναντάμε τα 
περίτεχνα αγάλματα στην πλατεία 
των τελετών, η οποία είναι 
τετράγωνη με πλευρά 76 μέτρων 
και έχει και στις τρεις πλευρές 
της σειρές από πέτρινα καθίσματα 
και στο μέσον της τέταρτης μία 
πυραμίδα. Μόνο σε αυτή την αυλή 
υπάρχουν εννέα γλυπτά μνημεία 
και πολλοί περίτεχνοι σκαλισμένοι 
βωμοί. Αργότερα θα καταλήξουμε 
στην αυλή της ιερογλυφικής 
κλίμακας που έχει μήκος 95 μέτρα 
και πλάτος 38 μέτρα, όπου στη 
μία άκρη ακριβώς πίσω από το 
βωμό υψώνεται η ιερογλυφική 
κλίμακα στα 62 σκαλοπάτια της 
οποίας είναι σκαλισμένοι 1500 έως 
2000 ιερογλυφικοί χαρακτήρες 
και θεωρείται η πιο μεγάλη 
ιερογλυφική γραφή των Μάγια. 
Μεταφορά και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.

6η μέρα: Κοπάν-
Lago de Υojoa (190χλμ)
Το πρωί συνεχίζουμε για την λίμνη 
Υojoa. Ακολουθώντας τον «δρόμο 
του καφέ» θα έχουμε την ευκαιρία 
να θαυμάσουμε μια μοναδική 
ποικιλία πουλιών και πεταλούδων 
μέχρι να φτάσουμε στη Σάντα 
Ισαμπέλ όπου καλλιεργείται 
βιολογικά ο θαυμάσιος καφές 
Welchez. Ακολουθεί η επίσκεψη 
μας στο φιλικό περιβάλλον ενός 
μύλου του καφέ και συνεχίζουμε 
για τη Lago de Υojoa. Εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο.

7η μέρα: Lago de Υojoa
Κομαγιακούα-
Τεγκουσικάλπα-(100 χλμ)
Διασχίζοντας την κοιλάδα 
Κομαγιακούα απολαμβάνουμε την 
υπέροχη φύση της ενδοχώρας, 
στην οποία ζούνε μεταξύ άλλων 
ιαγουάροι, πούμα, λύκοι και 
κογιότ για να έρθουμε στην παλιά 
ομώνυμη αποικιακή πρωτεύουσα 
Καμαγιακούα όπου θα γνωρίσουμε 
μερικά από τα αξιοθέατά της όπως 
το Μνημείο Σάντα Μαρία και οι 
εκκλησίες La Merceo και San 
Francisco. Συνεχίζουμε για την 
Τεγκουσικάλπα. 

8η μέρα: Τεγκουσικάλπα-
Λεόν (270 χλμ)
Στην πόλη η οποία αποπνέει μια 
εξαίσια αποικιακή ατμόσφαιρα θα 
περιηγηθούμε σήμερα το πρωί, 
το ιστορικό κέντρο, το Προεδρικό 
μέγαρο, την Εθνική πινακοθήκη, 
τον Καθεδρικό με εξαιρετικά 
δείγματα θρησκευτικής αποικιακής 
τέχνης και την γραφική αγορά Σαν 
Ισίδρο.
Αργότερα συνεχίζουμε δια μέσου 
των συνόρων Las Manos για 
την Λεόν, παλιά πρωτεύουσα 
της Νικαράγκουα και πνευματικό 
κέντρο με πλούσια κληρονομιά.
Με την άφιξή μας θα περιηγηθούμε 
την πόλη με τα ενδιαφέροντα 
δείγματα των πρώτων αποικιών 
που ίδρυσαν οι Ισπανοί, στην 
Λατινική Αμερική για να δούμε τις 
παλιές εκκλησίες, τα παλιά κτίρια 
και τις γραφικές πλατείες του.
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γουατεμαλα-οΝδουρα 
NIKAραγουα-(κοστα ρικα)
1 2 - 1 5  Μ έ Ρ έ Σ
Πόλη της Γουατεμάλας-Τσιτσικαστενάγκο-Ατιτλάν-Αντίγκουα-Κοπάν-Lago de Hojoa-Καμαγιακούα-
Τεγκουσικάλπα-Λεόν-Πάρκο Μασαγιά-Γρανάδα-Μανάγκουα-(Πάρκο Αρενάλ-Σαν Χοσέ)

EPIC 
JOURNEYS
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9η μέρα: Λεόν-Εθνικό πάρκο 
Μασάγια-Γρανάδα
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για 
το Εθνικό Πάρκο Μασάγια για να 
φωτογραφήσουμε το ομώνυμο 
ηφαίστειο 
Θα συνεχίσουμε για την Γρανάδα, 
από τις πιό γραφικές αποικιακές 
πόλεις της χώρας, στην οποία 
μεταξύ άλλων, θα περιηγηθούμε το 

Μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου 
το οποίο και φιλοξενεί πολλά 
προκολομβιανά ενδιαφέροντα 
αγάλματα.
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος.

10η μέρα: Γρανάδα-Μανάγκουα
Θα έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή 
μας μέχρι να αναχωρήσουμε για 

την Μανάγκουα την πρωτεύουσα 
της χώρας για να σας γνωρίσουμε 
τα αξιόλογα ενδιαφέροντά της, το 
ιστορικό κέντρο και τον όμορφο 
Καθεδρικό. Εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεσή σας.

11η-12η μέρα: Μανάγκουα-
Πτήση επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 

πτήση επιστροφής με ενδιάμεσες 
πτήσεις.. Oλονύκτια πτήση. ‘Aφιξη 
την 12η μέρα στην Aθήνα.

γουατεμαλα-
οΝδουρα-
NIKAραγουα-
κοστα ρικα
1 5  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 10η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής :

11η μέρα: Γρανάδα-
Εθνικό Πάρκο Αρενάλ 
(350 χλμ. 8 ώρες περιπου)
Το πρωί θα συνεχίσουμε για τα 
σύνορα της χώρας με την Κόστα 
Ρίκα και από εκεί μέσα από μια 
καταπράσινη φύση θα φτάσουμε 
στο Εθνικό Πάρκο Αρενάλ με την 
ομώνυμη λίμνη και το ηφαίστειο 
Αρενάλ. Το τοπίο είναι μοναδικό 
για φωτογραφίες, γι αυτό θα 

πρέπει να έχετε τις κάμερες μαζί 
σας. Το υφαίστειο που ανέρχεται 
σε περίπου 1.633 μέτρα, αν και το 
ακριβές ύψος κορυφής αλλάζει 
συχνά λόγω της ηφαιστειακής 
δραστηριότητας. Η λάβα ρέει από 
τον κρατήρα του στις πλαγιές 
μέχρι την κοιλάδα και συχνά 
εκτοξεύονται πέτρες. Λόγω των 
συνεχών εκρήξεων είναι από τα 
πιο ενεργά στον κόσμο και το 
θέαμα είναι φανταστικό ιδίως τη 
νύχτα. 
Άφιξη το απόγευμα και 
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

12η μέρα: 
 Εθνικό Πάρκο Αρενάλ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος 
για χαλάρωση στο ξενοδοχείο.
Το απόγευμα θα ζήσουμε μια 
μοναδική εμπειρία παιρνώντας 
15 κρεμαστές γέφυρες μήκους 

από 16 μέχρι 330 πόδια. 
Μπορείτε να κάνετε τη διαδρομή 
με προσωπικό σας οδηγό την 
βοήθεια ενός χάρτη με τα 
μονοπάτια. Οι κρεμαστές γέφυρες 
του Αρενάλ είναι ένα οικολογικό 
τουριστικό προϊόν μονοπατιών 
και γεφυρών όπου ο βασικός 
σκοπός είναι η παρατήρηση και 
προστασία της φύσης. Φεύγοντας 
από το πάρκο η διαδρομή θα μας 
μεταφέρει στα Ecotermales Hot 
Springs, όπου θα απολαύσουμε 
χαλαρωτικό μπάνιο στους 
καταρράκτες. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

13η μέρα: Εθνικό Πάρκο 
Αρενάλ-Σαν Χοσέ
Αφήνουμε το Πάρκο της Αρενάλ 
για να έρθουμε στην πρωτεύουσα 
της Κόστα Ρίκα, το Σαν Χοσέ, 
που ιδρύθηκε το 1737. Το κλίμα 

είναι υπέροχο και λέγεται ότι 
συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τρία 
καλύτερα του πλανήτη μας.
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος για να 
περπατήσετε στην πόλη, η οποία 
είναι χτισμένη ανάμεσα σε ένα 
ημικύκλιο βουνών στην καρδιά 
της Μεσέτα Σεντράλ στα 1150 
μέτρα υψόμετρο.

14η-15η μέρα: 
Σαν Χοσέ-Πτήση επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
αναχώρηση επιστροφής με 
ενδιάμεσες πτήσεις.. Oλονύκτια 
πτήση. ‘Aφιξη την 15η μέρα στην 
Aθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* 
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα

Δεν Περιλαμβάνονται: 
 • Είσοδοι συνόρων 



1η μέρα: Αθήνα-Σαν Χοσέ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
αναχώρηση με ενδιάμεση πτήση 
για την πρωτεύουσα της Κόστα 
Ρίκα, η οποία ιδρύθηκε το 1755 
από τους Ισπανούς αποίκους με 
το όνομα Villa Nueva. Άφιξη στο 
αεροδρόμιο Juan Santamaria, 
μεταφορά και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο. 

2η μέρα: Σαν Χοσέ-Περιήγηση 
Πόλης-Ηφαίστειο Ιραζού-
Καρτάγο-Κοιλάδα Ορόσι
Η πρωινή μας περιήγηση στην 
πόλη αποτελεί ένα ενδιαφέρον 
μείγμα από σύγχρονα και 
αποικιακά στοιχεία. Θα 
περιηγηθούμε, μεταξύ άλλων, 
την Εθνική Βιβλιοθήκη, τα 
Δικαστήρια, το Εθνικό Θέατρο, 
το Μητροπολιτικό Πάρκο και την 
Πανεπιστημιούπολη.
Αργότερα συνεχίζουμε ανατολικά 
της πόλης, όπου προβάλλει ο 
πανύψηλος κώνος του ηφαιστείου 
Ιραζού (3.435 μ.). Η περιοχή 
είναι δημοφιλής για τα χρώματά 
της, το εύφορο έδαφος της και 
τον υπέροχο καφέ της, ενώ η 
κορυφή του Ιραζού προσφέρει 
ένα αξέχαστο θέαμα των γύρω 
κοιλάδων. Θα επισκεφθούμε στη 
συνέχεια την παλιά πρωτεύουσα 
Καρτάγο, στο σημείο όπου έχει 
κτισθεί ο ναός, αφιερωμένος στην 
Παρθένο για το οποίο λέγεται 
ότι τον 17ο αιώνα μία ιθαγενής 
ανακάλυψε μία μικρή εικόνα της 
Παναγίας, την οποία αν και την 
απομάκρυναν δύο φορές από τον 
χώρο, αυτή πάντοτε επέστρεφε. 

3η μέρα: Σαν Χοσέ-Εθνικό 
Πάρκο Τορτουγκέρο (περίπου 
3,5 ώρες διαδρομή)
Αναχώρηση πολύ νωρίς το πρωί 
με πούλμαν και με πλοιάριο μέσα 
από μια μαγευτική διαδρομή στα 
κανάλια που μας οδηγούν στο 
Εθνικό πάρκο του Τορτουγκέρο.
Το εθνικό πάρκο που ιδρύθηκε το 
1970 προστατεύει πάνω από 350 
είδη από πουλιά και θηλαστικά, 
περιλαμβάνοντας πράσινους 
παπαγάλους Macaw, τζάγκουαρς 
και πολλές θαλάσσιες χελώνες.
Άφιξη σε Λότζ δίπλα στο ποτάμι 
όπου θα έχουμε το γεύμα μας. 
Στη συνέχεια επίσκεψη στο 
μουσείο, στην περιοχή της 
παραλίας και στο μικρό χωριό 
Tortuguero που βρίσκεται ανάμεσα 
στον ποταμό Tortuguero και στην 
Καραϊβική. 
Εδώ δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, 
αλλά υπάρχουν κανό, ορισμένα με 
κινητήρα και άλλα μόνο με κουπιά. 
Το όλο τοπίο θα μας μεταφέρει σε 
άλλες εποχές μια και το σημείο 
αυτό είναι εντελώς απομονωμένο 
από τον υπόλοιπο κόσμο και έχει 
διατηρήσει το έντονο χρώμα της 
αφροκαραϊβικής κουλτούρας.
Επιστροφή στο λοτζ. Δείπνο.

4η μέρα: Εθνικό Πάρκο 
Τορτουγκέρο
Πρωινή περιήγηση με τα πόδια στο 
Εθνικό Πάρκο του Tortuguero για 
αναζήτηση αλιγατόρων, πιθήκων 
πουλιών και άλλων ζώων αλλά 
κυρίως για να απολαύσουμε 
την παραδεισένια αίσθηση μιας 
μοναδικής ζούγκλας που είναι από 
τις ομορφότερες που έχουμε δει 
στα ταξίδια μας στο κόσμο. 

Το βράδυ μπορείτε να έχετε μια 
προαιρετική βόλτα στην παραλία 
όπου θα δείτε τις πράσινες 
χελώνες να γεννούν τα αυγά τους 
(Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο).
Γεύμα και δείπνο στο λοτζ.

5η μέρα: Εθνικό Πάρκο 
Τορτουγκέρο-Εθνικό 
Ηφαιστειακό Πάρκο Αρενάλ 
Νωρίς το πρωί θα έχουμε μια 
εκδρομή στα κανάλια και μετά 
το γεύμα μας αναχώρηση για 
το Εθνικό πάρκο Αρενάλ με 
την ομώνυμη λίμνη και το 
ηφαίστειο Αρενάλ. Το τοπίο είναι 
μοναδικό για φωτογραφίες, 
οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε τις 
κάμερες μαζί σας. Γεύμα κατά τη 
διάρκεια της διαδρομής. Η Κόστα 
Ρίκα έχει πολλά να προσφέρει 
αλλά η εξερεύνηση αυτής της 
εκπληκτικής ποικιλίας δεν θα ήταν 
πλήρης χωρίς μια επίσκεψη στο 
ηφαίστειο Arenal, που ανέρχεται 
σε περίπου 1.633 μέτρα, αν και το 
ακριβές ύψος κορυφής αλλάζει 
συχνά λόγω της ηφαιστειακής 
δραστηριότητας. Η λάβα ρέει 
ακατάπαυστα από τον κρατήρα του 
στις πλαγιές μέχρι την κοιλάδα και 
συχνά εκτοξεύονται πέτρες. Λόγω 
των συνεχών εκρήξεων είναι από 
τα πιο ενεργά στον κόσμο και το 
θέαμα είναι φανταστικό ιδίως τη 
νύχτα. Άφιξη το απόγευμα και 
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. 

6η μέρα: Αρενάλ-Κρεμαστές 
Γέφυρες-Θερμές Πηγές
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για 
χαλάρωση στο ξενοδοχείο.
Το απόγευμα θα ζήσουμε μια 
μοναδική εμπειρία περνώντας 15 

κρεμαστές γέφυρες μήκους από 
16 μέχρι 330 πόδια. Μπορείτε να 
κάνετε τη διαδρομή με προσωπικό 
σας οδηγό και την βοήθεια 
ενός χάρτη με τα μονοπάτια. Οι 
κρεμαστές γέφυρες του Αρενάλ 
είναι ένα οικολογικό τουριστικό 
προϊόν μονοπατιών και γεφυρών 
όπου ο βασικός σκοπός είναι η 
παρατήρηση και προστασία της 
φύσης. Φεύγοντας από το πάρκο 
η διαδρομή θα μας μεταφέρει στα 
Ecotermales Hot Springs, όπου θα 
απολαύσουμε χαλαρωτικό μπάνιο 
στους καταρράκτες. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.

7η μέρα: Αρενάλ-Μοντεβέρδε 
(περίπου 4 ώρες διαδρομή)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για 
το Μοντεβέρδε που σημαίνει 
το «πράσινο βουνό» το οποίο 
κρύβεται μέσα στα σύννεφα. Το 
πάρκο βρίσκεται 1.400 μέτρα 
από το ύψος της θάλασσας και 
θεωρείται το σπίτι των εξωτικών 
πουλιών. Με 400 είδη πουλιών 
και 200 είδη θηλαστικών θα 
χρειαστούμε κιάλια για να 
ανακαλύψουμε τις ομορφιές 
του δάσους. Εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.

8η μέρα: Μοντεβέρδε-Εθνικό 
Πάρκο του Νεφώδους Τροπικού 
Δάσους του Μοντεβέρδε
Είναι σαν να περπατάς κάτω 
από έναν μεγαλειώδη καθεδρικό 
ναό από πράσινο. Τα δάση των 
γειτονικών λόφων μοιάζουν σα 
νάνοι δίπλα στο μαγευτικό δάσος 
του Μοντεβέρδε, με τα πανύψηλα 
δέντρα του στολισμένα με φτέρες, 
ορχιδέες, αναρριχητικά φυτά και 
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βασιλεια τήσ φυσήσ
κοστα ρικα-ζουγκλα τορτουγκερο-(παΝαμασ) 

1 0 - 1 3  Μ έ Ρ έ Σ

Σαν Χοσέ-Ηφαίστειο Ιραζού-Καρτάγο-έθνικά Πάρκα Τορτουγκέρο, Αρενάλ, Μοντεβέρδε- 
Θερμές Πηγές-(Πόλη του Παναμά-Διώρυγα του Παναμά)
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βρύα και λειχήνες. 
Οι περιοχές με μειωμένη 
αποστράγγιση γίνονται βάλτοι, 
ενώ άλλα σημεία του πάρκου, το 
οποίο χωρίζεται από φαράγγια, 
έχουν ρυάκια με κρυστάλλινα νερά 
και καταρράκτες. Το κλίμα, το 
υψόμετρο και η τοπογραφία αυτής 

της περιοχής έχουν επηρεάσει τη 
συγκλονιστική βιοποικιλότητα 
της: 2.500 είδη φυτών, 100 είδη 
θηλαστικών, 490 διαφορετικές 
πεταλούδες και 400 είδη 
πουλιών, με εντυπωσιακότερο το 
πολύχρωμο «κετσάλ» (quetzal), 
ζουν σε αυτό το πάρκο των 10.500 

εκταρίων που αποτελεί έναν από 
τους σημαντικότερους κόμβους 
του διαρκώς αυξανόμενου δικτύου 
προστατευόμενων ζωνών της 
χώρας. 
9η-10η μέρα: Σαν Χοσέ-Πτήση 
επιστροφής
Μετά το πρωινό μεταφορά στο 

αεροδρόμιο του Σαν Χοσέ και 
πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο 
σταθμό. Ολονύκτια πτήση. 
Άφιξη την 10η μέρα στην Αθήνα.

παΝοραμα
κοστα ρικα 
τορτουγκερο
παΝαμασ
1 3  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 8η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής:

9η μέρα: Μοντεβέρδε-Σαν Χοσέ-
Πόλη του Παναμά
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του 
Σαν Χοσέ και πτήση για την 
πρωτεύουσα του Παναμά, που 
απλώνεται σε δέκα περίπου 
χιλιόμετρα κατά μήκος του 
Ειρηνικού.
Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.

10η μέρα: Πόλη του Παναμά-
Περιήγηση -Διώρυγα του Παναμά
Το πρωί θα περιηγηθούμε την 
συναρπαστική πόλη που χτίστηκε 
το 1519. 
Θα δούμε τον αρχαιολογικό χώρο 
Panama Viejo από τον 16ο αιώνα 
και συνεχίζοντας κατά μήκος της 
ακτής θα γνωρίσουμε το παλιό 

τμήμα της πόλης Casco Αντίγκουα 
με κτίρια του 17ου και του 18ου 
αιώνα, τον δημοφιλή καθεδρικό 
ναό και την εκκλησία του Σαν Χοσέ 
με τον μεγαλοπρεπή βωμό, που 
περιστοιχίζονται από αποικιακά 
κτίρια. 
Η διαδρομή μας οδηγεί στη 
συνέχεια στο Causeway, από το 
οποίο θα έχουμε μια υπέροχη 
θέα του ορίζοντα της πόλης του 
Παναμά. Αργότερα θα δούμε 
τα «Miraflores Locks» της 
διώρυγας του Παναμά, από τις 
σημαντικότερες στον κόσμο, η 
οποία συντομεύει την διαδρομή 
από την Ευρώπη προς την Δυτική 
ακτή της Αμερικής κατά 15.000χλμ
Εδώ θα έχουμε μια καλή άποψη για 
τον τρόπο που τα τεράστια πλοία 
κινούνται μέσα και έξω από την 
διώρυγα.

11η μέρα: Πόλη του Παναμά 
Μέρα ελεύθερη στην πόλη 
για να την περπατήσετε και 
να την γνωρίσετε καλύτερα 
ή να αποφασίσετε μία από τις 
προαιρετικές εκδρομές που έχουμε 
σχεδιάσει για να γνωρίσετε την 
Κολόν και το Σαν Λορέντζο ή με 
εσωτερική πτήση να βρεθείτε 
σε έναν κόσμο μαγευτικό, στο 

Αρχιπέλαγος Σαν Μπλας, στην 
πλευρά της Καραϊβικής, τα 
ομώνυμα νησάκια που είναι η 
κατοικία των Ινδιάνων Κούνας.

12η μέρα: Πόλη του Παναμά
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα 
της πτήσης της επιστροφής. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 

ολονύκτια πτήση μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού για την Αθήνα. 

13η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία Α΄κατηγορίας και σε lodge ( Κόστα Ρίκα)  
• Πρωινό κάθε μέρα
• Πλήρης διατροφή την 3η και 4η μέρα
• Ημιδιατροφή την 5η μέρα



1η μέρα: Αθήνα-
Πόλη του Παναμά 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση, μέσω ενδιάμεσου σταθμού 
για την πόλη του Παναμά. 
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

2η μέρα: Πόλη του Παναμά-
Περιήγηση Πόλης-
Διώρυγα του Παναμά
Στην πρωινή περιήγησή μας θα 
δούμε τον αρχαιολογικό χώρο 
Panama Viejo και συνεχίζοντας 
κατά μήκος της ακτής θα 
γνωρίσουμε το παλιό τμήμα της 
πόλης Casco Αντίγκουα με κτίρια 
του 17ου και του 18ου αιώνα, 
τον δημοφιλή καθεδρικό ναό 
και την εκκλησία του Σαν Χοσέ 
με τον μεγαλοπρεπή βωμό, που 
περιστοιχίζονται από αποικιακά 
κτίρια. Η διαδρομή μας οδηγεί 
στη συνέχεια στο Causeway, από 
το οποίο θα έχουμε μια υπέροχη 
θέα του ορίζοντα της πόλης του 
Παναμά. 
Αργότερα θα δούμε τα «Mira-
flores Locks», υδρατοφράκτης της 
διώρυγας του Παναμά, από τους 
σημαντικότερους στον κόσμο, η 
οποία συντομεύει την διαδρομή 
από την Ευρώπη προς την Δυτική 
ακτή της Αμερικανικής Ηπείρου, 
κατά 15.000 χλμ.
Εδώ θα έχουμε μία καλή άποψη για 
την λειτουργία αυτού του μεγάλου 
έργου και θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο μας.

3η μέρα: Πόλη του Παναμά-
Αρχιπέλαγος Σαν Μπλάς-
Ινδιάνοι Κούνα
Νωρίς το πρωί πτήση για το 
αρχιπέλαγος του Σαν Μπλας που 
αποτελείται από μια αλυσίδα 365 
νήσων και νησίδων στην 

Καραιβική. Τα νησάκια Σαν Μπλάς 
ένας τόπος μαγευτικός είναι οι 
κατοικίες των φιλικών Ιθαγενών 
Κούνα και του προκολομβιανού 
Πολιτισμού τους. Άφιξη στα νησιά 
που αποτελούν το ομορφότερο 
κομμάτι της Χώρας και μεταφορά 
σε απλά Logde.
Το απόγευμα θα επισκεφτούμε ένα 
παραδοσιακό Ινδιάνικο χωριό για 
να γνωρίσουμε τον τρόπο ζωής 
των ντόπιων και να ψωνίσουμε 
πολύχρωμα υφάσματα «μόλα».

4η μέρα: Αρχιπέλαγος του
Σαν Μπλάς
Ελεύθερη ημέρα. Χαρείτε τα 
κοραλλιογενή νησάκια με τα 
κρυστάλλινα νερά και την 
κατάλευκη άμμο ή ακολουθείστε 
κάποια από τις προαιρετικές 
εκδρομές που θα σας προτείνει ο 
αρχηγός σας σε διάφορα νησάκια 
που είναι σκεπασμένα από 
τροπικούς φοίνικες.

5η μέρα: Νησιά Σαν Μπλάς-
Πόλη του Παναμά 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και επιστροφή στην Πόλη του 
Παναμά, η οποία είναι ένα 
συνονθύλευμα των πλέον 
ετερόκλητων πολιτισμικών 
επιρροών.
Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος. Βγείτε στην 
αγορά για να βρείτε τα κλασικά 
ψάθινα καπέλα, τους «παναμάδες» 
σε διάφορους τύπους, όπως 
«Κουένκας», «Μπρίσα», 
«Τοραϊδος» και «Μοντεκρίστο», με 
το υπέροχο χρυσαφί χρώμα αλλά 
καλοδουλεμένα διακοσμητικά και 
χειροτεχνήματα των Ινδιάνων 
Γκουάκ, που ζουν στον Κεντρικό 
Παναμά.

6η μέρα: Πόλη του Παναμά-
Ατλαντική πλευρά-Κολόν-
Σαν Λορέντζο 
Μετά το πρωινό μεταφορά στον 
σιδηροδρομικό σταθμό απ’ όπου 
θα πάρουμε το τρένο για να 
ακολουθήσουμε την ιστορική 
γραμμή προς την «Ατλαντική 
πλευρά» του Παναμά με 
προορισμό, το Κολόν, δεύτερη σε 
μέγεθος πόλη της χώρας.
Σε αυτή την αλησμόνητη 
διαδρομή θα περάσουμε 
μέσα από την ζούγκλα και 
δίπλα από την διώρυγα του 
Παναμά. Θα επισκεφτούμε την 
όμορφη αποικιακή πόλη και θα 
συνεχίσουμε για το Λιμάνι του Σαν 
Λορέντζο, το οποίο ήταν η πύλη 

των «θησαυρών» που εισάγονταν 
από το Περού τον 15ο αιώνα. Θα 
δούμε το ομόνωμο Φρούριο και το 
απόγευμα επιστροφή στην Πόλη 
του Παναμά.

7η μέρα: Πόλη του Παναμά-
Soberania National Park-
Γκαμπόα-Πόλη του Παναμά 
Αναχώρηση το πρωί για να 
γνωρίσουμε , σε μια ενδιαφέρουσα 
εκδρομή, το εθνικό Πάρκο Sober-
ania όπου θα παρατηρήσουμε την 
εκπληκτική του χλωρίδα και 

πανίδα. Αργότερα θα συνεχίσουμε 
για την Gamboa όπου θα χαρούμε 
μια μεγάλη βόλτα με πλοιάριο στην 
λίμνη Gatun, που τροφοδοτεί με 
νερό τις δεξαμενές της Διώρυγας. 
Με λίγη τύχη θα φωτογραφίσουμε 
μια πλειάδα από ζώα που ζουν 
στην λίμνη και το απόγευμα θα 
επιστρέψουμε στην Πόλη του 
Παναμά.

8η μέρα: Πόλη του Παναμά-
Ινδιάνοι Embera-
Πόλη του Παναμά 
Μετά το πρωινό θα πάμε με μικρά 
βαρκάκια στον ποταμό Rio Chagres 
όπου θα μας συναρπάσει η πυκνή 
ζούγκλα που τον περιβάλλει. 
Θα επισκεφτούμε τους αυτόχθονες 

Ινδιάνους Embera και θα 
γνωρίσουμε τον παραδοσιακό 
τρόπο ζωής τους. 
Το απόγευμα ελεύθερο στην Πόλη 
του Παναμά.

9η μέρα: Πόλη του Παναμά
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα 
της πτήσης επιστροφής. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
ολονύκτια πτήση.

10η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.
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αυΘεΝτικοσ παΝαμασ (κολομβια)
αρΧιπελαγοσ του σαΝ μπλασ-ιΝδιαΝοι κουΝα

(φυτειεσ του καφε) 1 0 - 1 7  Μ έ Ρ έ Σ

Πόλη του Παναμά-Νησιά Σαν Μπλας-Ινδιάνοι Κούνα-Καλόν-Σαν Λορέντζο-έθνικό Πάρκο Sobera-
nia-Γκαμπόα-ΙνδιάνοιEmbera- (Καρθαγένη-Αρμένια-Φυτείες του Καφέ της Κολομβίας-Μπογκοτά)
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παΝαμασ
σαΝ μπλασ
ιΝδιαΝοι κουΝα 
κολομβια-
φυτειεσ του καφε
1 7  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 8η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής:

9η μέρα: Πόλη του Παναμά-
Καρθαγένη
Σήμερα θα «πετάξουμε» στο 
διαμάντι της Κολομβίας, την 
Καρθαγένη, που τα χρώματά της 
Καραϊβικής της χαρίζουν ένα 
μοναδικό χαρακτήρα. 
Άφιξη στην «χαριτωμένη» πόλη 
με πλακόστρωτα δρομάκια με 
γραφικά σπιτάκια και ξύλινα 
μπαλκόνια, στολισμένα με 
μπουκαμβίλιες.
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. 

10η μέρα: Καρθαγένη-
Περιήγηση Πόλης
Το πρωί απολαμβάνοντας το 
τουρκουάζ της θάλασσας, θα 
περιηγηθούμε την Παλιά Πόλη, που 
δεν είναι το μόνο «χάρισμά της». 
Θα δούμε, μεταξύ άλλων, τα Τείχη 
του λιμανιού, μεγαλόπρεπους 
Καθολικούς Ναούς, την πλατεία 
Μπολιβάρ και κτίσματα του 15ου 
και 16ου αιώνα.
Αργότερα συνεχίζουμε για το λόφο 
San Lazaro, για μία ασύγκριτης 

ομορφιάς πανοραμική θέα και 
το εντυπωσιακό CastillodeSan-
FelipedeBarajas, ένα από τα 
μεγαλύτερα οχυρά που έκτισαν οι 
Ισπανοί στις αποικίες τους.

11η μέρα: Καρθαγένη-
Νήσος SanPedrodeMajagua
Η Κολομβία παραμένει ένα από τα 
πιο μαγευτικά και πλούσια κράτη 
της Λατινικής Αμερικής με σπάνιες 
ομορφιές, και καταπράσινα 
εξωτικά νησάκια.
Σε ένα από αυτά θα έρθουμε 
σήμερα, με καραβάκι.
Άφιξη στο San Pedro de Majag-
ua, εξωτικό νησί με πανέμορφες 
λευκές παραλίες και εκατοντάδες 
κοκοφοίνικες.
Χρόνος για να χαλαρώσουμε 
κολυμπώντας ή να κάνουμε 
μία προαιρετική επίσκεψη στο 
ενδιαφέρον ενυδρείο του νησιού.
Το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και έχετε χρόνο για 
να βγείτε περίπατο στο σύγχρονο 
οικονομικό και εμπορικό κέντρο 
της Καρθαγένη.

12η μέρα: Καρθαγένη-Αρμένια-
Φυτείες του Καφέ
Μετά το πρόγευμά μας θα 
αφήσουμε την όμορφη 
Καρθαγένη και με σύντομη 
πτήση θα «πετάξουμε» πάνω από 
τρόπικα δάση για την Αρμένια, 
ενδιαφέρουσα ήσυχη πόλη στην 
ευρύτερη περιοχή των Φυτειών 
του Καφέ της Κολομβίας.
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

13η μέρα: Φυτείες του Καφέ
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε 
τον Βοτανική Κήπο και θα 
συνεχίσουμε για τις πεδιάδες με τις 
φυτείες του καφέ, την Salento και 
την Cocora. Θα απολαύσουμε ένα 
όμορφο και πρωτόγνωρο για εμάς 
θέαμα και θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο μας.

14η μέρα: Αρμένια-Μπογκοτά
Απόλυτα ενθουσιασμένοι 
συνεχίζουμε σήμερα, με πτήση για 
την πρωτεύουσα της Κολομβίας, 
την Μπογκοτά, το οικονομικό και 
πολιτιστικό κέντρο της χώρας, 
που βρίσκεται σε εύφορο υψίπεδο 
2.640 μ. και χρονολογείται από 
το 1.538. Άφιξη, μεταφορά και 
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

15η μέρα: Μπογκοτά-Περιήγηση 
Πόλης-Μουσείο του Χρυσού
Το πρωί θα επισκεφθούμε ένα 
από τα πλέον εντυπωσιακά 
μουσεία στον κόσμο, αυτό του 

Χρυσού, όπου περισσότερα 
από 30.000 χρυσά αντικείμενα 
Προκολομβιανής εποχής, 
εκτίθενται στον επισκέπτη.
Αργότερα θα έρθουμε στο 
Ιστορικό κέντρο, όπου γύρω από 
την Πλατεία Μπολιβάρ, βρίσκονται 
το Capitolio Nacional-έδρα του 
Κοινοβουλίου-η κατοικία του 
Προέδρου, το Δημαρχείο, τα 
Δικαστήρια με τον Άρειο Πάγο και 
ο Καθεδρικός που κτίσθηκε τον 
19ο αιώνα. 
Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος.

16η μέρα: Μπογκοτά 
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα 
της πτήσης της επιστροφής. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
ολονύκτια πτήση με ενδιάμεσο 
σταθμό.

17η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* 
• Lodge 3η και 4η μέρα
• Πρωινό κάθε μέρα
• Picnic Lunch την 7η μέρα
• Ημιδιατροφή την 8η μέρα
• Πλήρης διατροφή στα νησιά Σαν Μπλας την 3η και 4η μέρα

EPIC 
JOURNEYS



Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 5* στον Παναμά και στο Καράκας
• Φιλοξενία σε Lodge στον Ορινόκο και στην Κανάιμα (χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις) 
• Πρωινό καθημερινά 
• Ημιδιατροφή την 7η μέρα. 
• Πλήρης διατροφή στο πάρκο Κανάιμα 5η και 6η μέρα και στον Ορινόκο την 8η μέρα. 

Υγειονομικές Προφυλάξεις: • Συνίσταται εμβόλιο κατά του κίτρινου πυρετού

τα μυστIKA 
του οριΝοκο 
παΝαμασ-ζουγκλεσ
τήσ βεΝεζουελασ 1 1  μ ε ρ ε σ

Πόλη του Παναμά-Διώρυγα του Παναμά-Καράκας-έθνικό πάρκο Κανάιμα-Καταρράκτης Αγγέλου-Δέλτα Ορινόκο  
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1η μέρα: Αθήνα
Πόλη του Παναμά 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού 
για την πανέμορφη πόλη του 
Παναμά.
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

2η μέρα: Πόλη του Παναμά
Περιήγηση Πόλης 
Μετά το πλούσιο πρόγευμα μας, 
θα δούμε τον αρχαιολογικό χώρο 
Panama Viejo από τον 16ο αιώνα 
και συνεχίζοντας κατά μήκος της 
ακτής θα γνωρίσουμε το παλιό 
τμήμα της πόλης Casco Αντίγκουα 
με κτίρια του 17ου και του 18ου 
αιώνα, τον δημοφιλή καθεδρικό 
ναό και την εκκλησία του Σαν 
Χοσέ με το μεγαλοπρεπή βωμό. Η 
διαδρομή μας οδηγεί στη συνέχεια 
στο Causeway, από το οποίο 
θα έχουμε μια υπέροχη θέα του 
ορίζοντα της πόλης του Παναμά. 
Αργότερα θα επισκεφθούμε τα 
Miraflores Locks (υδατοφράκτες) 
της διώρυγας του Παναμά, όπου θα 
δούμε τον τρόπο που τα τεράστια 
πλοία κινούνται μέσα και έξω από 
την διώρυγα.

3η μέρα: Πόλη του Παναμά 
Προαιρετικά Νησιά Σαν Μπλάς
Την ελεύθερη μέρα σας μπορείτε 
να την αφιερώσετε στις αγορές της 
πόλης.

Θα βρείτε τα κλασικά ψάθινα 
καπέλα «παναμάδες» σε 
διάφορους τύπους όπως 
«Κουένκα», «Μπρίσα», «Τοράιδο» 
και τα «Μοντεκρίστο», με το 
υπέροχο χρυσαφί χρώμα, αλλα 
και καλοδουλεμένα διακοσμητικά 
και χειροτεχνήματα των 
Ινδιάνων Γκουάμ που ζουν στον 
κεντρικό Παναμά. Εάν ομως 
θέλετε προαιρετικά, μπορείτε 
να αποφασίσετε μια ολοήμερη 
αεροπορική εκδρομή στα νησιά του 
αρχιπελάγους Σαν Μπλάς, όπου 
ζουν οι Ινδιάνοι Κούνα, 

4η μέρα: Παναμάς-Καράκας
Περιήγηση πόλης 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση για το Καράκας, την 
πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. 
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. 
Το απόγευμα ακολουθεί περιήγηση 
στην πόλη για να δούμε μεταξύ 
άλλων, το πάρκο Σεντραλ, τα 
αποικιακά κτίσματα, την πλατεία 
Μπολιβάρ, τον Καθεδρικό, το 
Δημαρχείο, το προεδρικό Μέγαρο 
και το Πάνθεον.

5η μέρα: Καράκας
Εθνικό πάρκο Κανάιμα 
Το πρωί πτήση για την Κανάιμα, 
γνωστή για τα μυστηριώδη Τεπουι 
(λόφοι με επίπεδες κορυφές), τις 
αδιαπέραστες ζούγκλες και τους 

αμέτρητους καταρράκτες. 
Μεταφορά σε lodge.
Αργότερα θα αναχωρήσουμε 
από την Μεγάλη Σαβάνα για την 
λιμνοθάλασσα της Κανάιμα που 
τροφοδοτείται από τους εννέα 
καταρράκτες του ποταμού Καράο, 
εκ των οποίων τους επτά θα δούμε 
πλέοντας με πιρόγα και τους δύο 
από αυτούς, τον Σαπο και τον Σαπιτ 
θα απολαύσουμε από κοντά.
Θα έχουμε χρόνο για να 
κολυμπήσουμε κάτω από τους 
καταρράκτες και στην συνέχεια 
γοητευμένοι θα επιστρέψουμε στο 
lodge. 

6η μέρα: Κανάιμα 
Καταρράκτης Angel
Με ελαφρύ αεροσκάφος θα 
πετάξουμε σήμερα πάνω από 
την περιοχή Auyantepuy, για να 
απολαύσουμε μια υπέροχη θέα 
της ζούγκλας και του καταρράκτη 
Angel, που λίγοι έχουν επισκεφθεί.
 
7η μέρα: Κανάιμα
Δέλτα Ορινόκο 
Πτήση μέσω Puerto Ordaz για 
το γιγάντιο Δέλτα του ποταμού 
Ορινόκο, την «καρδιά της 
Βενεζουέλας».
Άφιξη και με ταχύπλοο 
συνεχίζουμε μέσω ενός 
λαβύρινθου απο κανάλια πυκνής 
βλάστησης και γραφικών 
Ινδιάνικων χωριών, για να 

έρθουμε σε λότζ. 
Το απόγευμα θα περπατήσουμε στο 
εσωτερικό της ζούγκλας όπου θα 
ενημερωθούμε για την χλωρίδα 
και θα επισκεφθούμε την διάσημη 
Φυλή Warao. 

8η μέρα: Δέλτα Ορινόκο
Σήμερα νωρίς το πρωί θα 
έχουμε μια αξέχαστη εκδρομή με 
ταχύπλοο στους δίαυλους του 
Ορινόκο, για να παρατηρήσουμε 
και να φωτογραφήσουμε πολλά 
είδη πεταλούδων, τροπικών 
πουλιών, πιθήκων, παπαγάλων και 
αλιγάτορες.
 
9η μέρα: Δέλτα Ορινόκο
Καράκας 
Το πρωί θα προσπαθήσουμε να 
ανακαλύψουμε τα πιράνχας και 
αργότερα θα μεταφερθούμε στο 
αεροδρόμιο όπου και η πτήση μας 
για το Καράκας.
 Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος όπου μπορείτε 
να κάνετε έναν περίπατο στο παλιό 
κομμάτι της πόλης-γνωστό ως 
«πάστορα».

10η-11η μέρα: Καράκας 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο 
σταθμό για την Αθήνα. 
Ολονύκτια πτήση. Άφιξη την 11η 
μέρα στην Αθήνα
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 5* στον Παναμά και στο Καράκας
• Φιλοξενία σε Lodge στον Ορινόκο και στην Κανάιμα (χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις) 
• Πρωινό καθημερινά 
• Ημιδιατροφή την 7η μέρα. 
• Πλήρης διατροφή στο πάρκο Κανάιμα 5η και 6η μέρα και στον Ορινόκο την 8η μέρα. 
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έθνικό πάρκο Κανάιμα-Δέλτα Ορινόκο-Καράκας-(Νησί της Μαργαρίτας)

1η μέρα: Αθήνα-Καράκας 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού 
για την εξωτική Βενεζουέλα. 
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

2η μέρα: Καράκας- 
Εθνικό πάρκο Κανάιμα 
Το πρωί πτήση για την κεντρική 
Βενεζουέλα. 
Άφιξη στην Κανάιμα, γνωστή για 
τα μυστηριώδη Τεπουι (λόφοι 
με επίπεδες κορυφές), τις 
αδιαπέραστες ζούγκλες και τους 
αμέτρητους καταρράκτες-κυρίως 
για τον ψηλότερο στην γή τον 
ονειρικό καταρράκτη Salto Angel 
(980 μ) στην περιοχή Auyantepuy. 
Μεταφορά σε lodge.
Αργότερα θα αναχωρήσουμε 
από την Μεγάλη Σαβάνα για την 
λιμνοθάλασσα της Κανάιμα που 
τροφοδοτείται από τους εννέα 
καταρράκτες του ποταμού Καράο, 
εκ των οποίων τους επτά θα δούμε 
πλέοντας με πιρόγα και τους 
δύο, τον Σαπο και τον Σαπιτ θα 

απολαύσουμε από κοντά.
Θα έχουμε χρόνο για να 
κολυμπήσουμε κάτω από τους 
καταρράκτες και στην συνέχεια 
γοητευμένοι θα επιστρέψουμε στο 
lodge. 

3η μέρα: Κανάιμα- 
Καταρράκτης Angel
Μετά το πρωινό, με ελαφρύ 
αεροσκάφος θα πετάξουμε πάνω 
από την περιοχή Auyantepuy, για 
να απολαύσουμε μια υπέροχη θέα 
της ζούγκλας και του καταρράκτη 
Angel, που λίγοι, μέχρι σήμερα 
έχουν επισκεφθεί.
 
4η μέρα: Κανάιμα- 
Δέλτα Ορινόκο 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση μέσω Puerto Ordaz για 
το γιγάντιο Δέλτα του ποταμού 
Ορινόκο, την «καρδιά της 
Βενεζουέλας». 
Άφιξη και με ταχύπλοο 
συνεχίζουμε μέσω ενός 
λαβύρινθου απο κανάλια πυκνής 
βλάστησης και γραφικών 

Ινδιάνικων χωριών, για να 
έρθουμε στο λότζ, σε μια από τις 
νησίδες που δημιουργούνται από 
τα νερά του ποταμού Ορινόκο. 
Το απόγευμα θα περπατήσουμε στο 
εσωτερικό της ζούγκλας όπου θα 
ενημερωθούμε για την χλωρίδα 
και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
την διάσημη Φυλή Warao. 

5η μέρα: Δέλτα Ορινόκο- 
Φυλές Warao
Στα 2100 χιλιόμετρα της 
πορείας του, ο Ορινόκο, απο την 
Νοτιοανατολική γωνιά της χώρας 
εως τον Ατλαντικό που εκβάλει, 
διχοτομεί την Βενεζουέλα σε 
δύο βασίλεια: τον τακτοποιημένο 
βορρά και τον άγριο νότο. Δεινοί 
εξερευνητές εμείς σήμερα 
νωρίς το πρωί θα έχουμε μια 
αξέχαστη εξόρμηση με ταχύπλοο 
σκάφος στους διάυλους του 
για να παρατηρήσουμε και να 
φωτογραφήσουμε πολλά είδη 
πεταλούδων, τροπικών πουλιών, 
πιθήκων, παπαγάλων και 
αλιγάτορες.

6η μέρα: Δέλτα Ορινόκο-
Καράκας-Περιήγηση Πόλης
Το πρωί θα προσπαθήσουμε 
να ανακαλύψουμε τα πιράνχας 
του ποταμού και αργότερα θα 
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο 
όπου και η πτήση μας για το 
Καράκας.
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. 
Αργότερα ακολουθεί περιήγηση 
στην πόλη για να δούμε μεταξύ 
άλλων, το πάρκο Σεντραλ, τα 
αποικιακά κτίσματα, την πλατεία 
Μπολιβάρ, τον Καθεδρικό, το 
Δημαρχείο, το προεδρικό Μέγαρο 
και το Πάνθεον. Χρόνος ελεύθερος.

7η μέρα: Καράκας 
Χρόνος στη διάθεσή σας μέχρι την 
ώρα της πτήσης επιστροφής με 
ενδιάμεσο σταθμό για την Αθήνα. 
Ολονύκτια πτήση.

8η μέρα: Αθήνα 
Άφιξη στην Αθήνα
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 5* στο Καράκας
• Φιλοξενία σε Lodge στον Ορινόκο και στην Κανάιμα (χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις) 
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* στο Νησί της Μαργαρίτας
• Πρωινό κάθε μέρα 
• Ημιδιατροφή την 4η μέρα (Ορινόκος). 
• Πλήρης διατροφή την 2η και 3η μέρα (Κανάιμα) και 5η μέρα (Ορινόκος)

Υγειονομικές προφυλάξεις: • Συνίσταται εμβόλιο κατά του κίτρινου πυρετού

βεΝεζουελα 
οριΝοκοσ
(mARgARITA IslAND)-οριΝοκοσ-καΝαιμα-
καταρρακτεσ αγγελου-φυλεσ WARAO

8 - 1 1  μ ε ρ ε σ

βεΝεζουελα-
οριΝοκοσ-Νήσι 
τήσ μαργαριτασ
1 1  Μ έ Ρ έ Σ

Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 6η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής:

7η μέρα: Καράκας- 
Νησί της Μαργαρίτας
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το ορεινό Νησί της 
Μαργαρίτας, το οποίο αποτελείται 
από δύο νησάκια που ενώνονται 
με την λιμνοθάλασσα του Εθνικού 
Πάρκου Λα Ρεστίνγκα, η οποία 
βρίθει από μανγκρόβια βλάστηση. 
Άφιξη, μεταφορά και εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο.

8η-9η μέρα: Νησί της 
Μαργαρίτας
Δύο μέρες ελεύθερες στο 
ορεινό Νησί της Μαργαρίτας, 
για να απολαύσετε τις τροπικές 
παραλίες του ή να έχετε διάφορες 
δραστηριότητες, όπως γουίντ 
σέρφινγκ, γκόλφ, ιππασία και 
καταδύσεις σε μία χαλαρή 
νοτιοαμερικάνικη ατμόσφαιρα.

10η-11η μέρα:Νησί της 
Μαργαρίτας-Πτήση επιστρφής   
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Καράκας, όπου η 
ανταπόκρισή μας για την Αθήνα. 
Ολονύκτια πτήση μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού.
Άφιξη την 11η μέρα στην Αθήνα.





Νοτια
αμερική



1η μέρα: Αθήνα-Ρίο ντε Ζανέϊρο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Ρίο ντε Ζανέιρο, την 
ομορφότερη πόλη της Βραζιλίας, 
που «λούζεται» στον Ατλαντικό, 
φωλιασμένη στον κόλπο του 
Γκουαναμπάρα. 
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

2η μέρα: Pίο ντε Zανέιρο-Λόφος 
του Kορκοβάντο
Στην πρωινή μας περιήγηση, 
θα ανεβούμε με Οδοντωτό στο 
Kορκοβάντο για να απολαύσουμε 
μια πανοραμική θέα της πόλης 
και του λιμανιού, από τα πόδια 
του γιγάντιου αγάλματος του 
Xριστού που υψώνεται στο λόφο 
με τα χέρια να έχουν άνοιγμα 28 
μέτρα, σαν δύο φτερούγες που 
προστατεύουν την πόλη. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος, όπου μπορείτε 
να πάρετε ένα πλοιαράκι για 
μια μίνι κρουαζιέρα στον κόλπο 
Γκουαναμπάρα, ή ακόμα να 
ξαπλώσετε στην παραλία, τη 
θρυλική Kοπακαμπάνα και να 
απολαύσετε τη γλυκιά ευτυχία της 
ανέμελης ξεκούρασης, μέσα σ’ένα 
περιβάλλον που όλα μοιάζουν να 
στραφταλίζουν στο φως και στη 
χαρά. 
Όσο για τις βραδινές ώρες το 
Pίο προσφέρει ντόπιους και 
διεθνείς πειρασμούς και μια 
κουζίνα με νοστιμιές που μπορείτε 
να απολαύσετε δίπλα απο τις 
ατέλειωτες παραλίες του.

3η μέρα: Pίο ντε Zανέιρο-Λόφος 
της Ζάχαρης-Περιήγηση πόλης
Το πρωί θα συνεχίσουμε με τις 
θαυμαστές παραλίες της πόλης, 
όπως η Iπανέμα, η Λεμπλόν, η 
Φλαμένγκο, η Kοπακαμπάνα 
και αργότερα θα ανεβούμε με 
τελεφερίκ στο «Zαχαρόψωμο», 
το λόφο Παν ντε Aσοκάρ, όπως 
χαριτωμένα λένε οι «καριόκας» 
τούτο το παράξενο σε σχήμα 
βουναλάκι. 
Αργότερα επιστρέφοντας στο 
ξενοδοχείο θα χειροκροτήσουμε 
θερμά την μέρα που πέρασε.
Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για 
να χαρείτε με τον δικό σας τρόπο 
τις ακαταμάχητες ομορφιές της 
πόλης. 
 
4η μέρα: Ρίο ντε Ζανέιρο-
Kαταρράκτες Iγκουασού
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για τους καταρράκτες 
Iγκουασού, που βρίσκονται 
ανάμεσα στη Βραζιλία και στην 
Αργεντινή. 
Είναι οι πιο εντυπωσιακοί του 
κόσμου, σχεδόν τέσσερις φορές 
μεγαλύτεροι από το Nιαγάρα. 
Aναρίθμητα δασωμένα νησάκια 
και γιγάντιοι βράχινοι όγκοι, σπάνε 
τους καταρράκτες σε 300 περίπου 
μικρότερους. Δύο από αυτούς 
σχηματίζουν το πιο συγκλονιστικό 
σημείο που ονομάζεται «Λαρύγγι 
του Διαβόλου». 
Άφιξη στην πλευρά της Bραζιλίας 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 

5η μέρα: Καταρράκτες Ιγκουασού
Το πρωί θα επισκεφθούμε 
τους καταρράκτες Iγκουασού 
που δημιουργεί ο ομώνυμος 
ποταμός, καθώς κατεβαίνει από 
τις «σιέρας» του νότου προς την 
χαμηλή πεδιάδα του Παρανά. 
Θα τους γνωρίσουμε από κοντά, 
από την πλευρά της Βραζιλίας, 
καθώς κατρακυλάνε από 
τεράστιο ύψος (62-82 μέτρα) και 
εκτείνονται σ’ ένα πεταλοειδές 
φαράγγι τριών χιλιομέτρων. 
Περπατώντας σε μικρά μονοπάτια 
και ξύλινες γέφυρες, θα τους 
φωτογραφήσουμε και θα 
φυλακίσουμε τις ομορφιές τους για 
πάντα στην μνήμη μας, τροφή για 
αναπολήσεις ολόκληρης ζωής. 
Αργότερα συνεχίζουμε με 
επίσκεψη στους Καταρράκτες 
από την Αργεντίνικη πλευρά, που 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους 
Άνω και Κάτω Καταρράκτες, το 
«Λαρύγγι του Διαβόλου» και το 
Εθνικό Πάρκο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

6η μέρα: Καταρράκτες 
Ιγκουασού-Μπουένος Άϊρες
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Mπουένος ‘Aιρες , την 
πατρίδα του Tανγκό και της Eβίτα 
Περόν, το οποίο έχει το 1/3 του 
πληθυσμού της χώρας και τη μισή 
παραγωγή της βιομηχανίας της. 
Παλιά ωραία κτίρια και δυναμικοί 
σύγχρονοι ουρανοξύστες και 
μια ατμόσφαιρα μεσογειακή που 
μεθάει. Oι κάτοικοι λατρεύουν τα 

σπορ, ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, 
και αν έχουν χάσει λίγο την αγάπη 
τους για το τανγκό, είναι ωστόσο 
σπουδαίοι καλοφαγάδες. 
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. 
Αργότερα ίσως θελήσετε να βγείτε 
για λίγο και να τριγυρίσετε στην 
πανέμορφη πόλη, το «Παρίσι» 
όπως λένε της Nότιας Aμερικής. 

7η μέρα: Mπουένος Άιρες-
Περιήγηση πόλης
Παλιό εμπορικό κέντρο στις 
παρυφές της Πάμπα, το Παρίσι 
του Nότιου Hμισφαίριου, της 
Mπελ Eπόκ «η πόλη στις όχθες 
του ακίνητου ποταμού», η 
πρωτεύουσα της Aργεντινής είναι 
μια γοητευτική σκακιέρα που 
συγκεντρώνει όλα τα στυλ, αρκεί 
να εξερευνήσεις τις πενήντα-
τελείως διαφορετικές-γειτονιές 
της, τα Barrios.
Η δράση της πρωινής μας 
περιήγησης εξελίσσεται με 
ιδανικό τρόπο ώστε να δούμε τα 
περισσότερα. 
Θα περιηγηθούμε, μεταξύ άλλων, 
την «Casa Rosada» στη Plaza de 
Mayo, το Προεδρικό Mέγαρο, από 
το μπαλκόνι του οποίου η Eβίτα 
ξεσήκωσε τους Περονιστές και η 
Mαντόνα τραγούδησε το «Don’t’ 
cry for me Argentina» για τις 
ανάγκες της ταινίας. 
Στη συνέχεια την περιοχή του 
San Telmo, την Avenida Defensa 
ένας συνδυασμός «Ψυρρή και 
Mοναστηρακίου», την La Boca, που 
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βραζιλια-αργεΝτιΝή-ιγκουασου
(ουρουγουαή) 

1 0 - 1 2  Μ έ Ρ έ Σ

Ρίο ντε Ζανέιρο-Λόφος του Κορκοβάντο-Λόφος της Ζάχαρης (Παν ντε Ασοκάρ)
Καταρράκτες Ιγκουασού-Μπουένος Άιρες-(Μοντεβιδέο)
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είναι η πιο πολυφωτογραφημένη 
γειτονιά του Mπουένος ‘Aιρες. τον 
δρόμο των θεάτρων, όπου το πιο 
λαμπρό είναι το «Colon» και το 
Cemetrerio de la Recoleta, όπου 
είναι ο τάφος της Eβίτα Περόν. 

8η μέρα: Mπουένος Άιρες
Oι κομψές πολυκατοικίες του 

Belgrano, τα χαμηλά σπιτάκια του 
Palermo, τα γαλλικά κτίρια του 19 
ου αιώνα, οι βιτρίνες της Rego-
leta και του Retiro, οι Mπελ Eπόκ 
προσόψεις της λεωφόρου Mayo, 
τα αποικιοκρατικά σπίτια του San 
Telmo και το λιμάνι Puerto Made-
ro, είναι μερικά από τα αξιοθέατα 
που μπορείτε να φωτογραφίσετε 

στον ελεύθερο χρόνο σας.

9η μέρα: Mπουένος Άιρες
Αργά το απόγευμα μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση 
επιστροφής με ενδιάμεση αλλαγή 
αεροσκάφους. Oλονύκτια πτήση. 

10η μέρα: Αθήνα
Άφιξη την 10η μέρα στην Αθήνα.

βραζιλια 
αργεΝτιΝή 
ιγκουασου
ουρουγουαή
1 2  Μ έ Ρ έ Σ

Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 8η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής:

9η μέρα: Μπουένος Άιρες  
Colonia de Sagramento 
Μοντεβιδέο
Aφήνουμε σήμερα το πρωί το 
Mπουένος Άιρες και συνεχίζουμε 
ακτοπλοϊκώς για την ιστορική 
Colonia de Sagramento.
Άφιξη στο διαμάντι της αποικιακής 
εποχής το οποίο ανακαλύφτηκε 
το 1680 από τον Mane Logo 
και ακολουθεί περιήγηση στα 
ενδιαφέροντα του. 
Αργότερα συνεχίζουμε για το 

Μοντεβιδέο, την πρωτεύουσα της 
χώρας που βρίσκεται απλωμένο 
στην ανατολική όχθη του ποταμού 
Ριο ντε λα Πλάτα και αποπνέει 
μια ομορφιά που γοητεύει 
τον επισκέπτη. Μεταφορά και 
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

10η μέρα: Μοντεβιδέο 
Περιήγηση πόλης
Όπως όλες οι πόλεις με αποικιακό 
παρελθόν, έτσι και το Μοντεβιδέο 
είναι γεμάτο από αναφορές 
στην Ευρώπη. Το μεγαλοπρεπές 
Παλάθιο Λεχισλατίβο, από το οποίο 
θα ξεκινήσουμε την πρωινή μας 
περιήγηση, κατασκευάστηκε από 
το 1908 μέχρι το 1925. Η Πλάθα 
Κονστιτουθιόν είναι η πιό όμορφη 
πλατεία της παλιάς πόλης, με τον 
Καθεδρικό ναό του 1804 από τη 
μιά πλευρά και το παλιό Δημαρχείο 
από την άλλη, που τώρα έχει 
γίνει Μουσείο Ιστορίας. Η Πλάθα 
Ιντεπεντένθια, η μεγαλύτερη 
πλατεία του Μοντεβιδέο, φαντάζει 
τεράστια ανάμεσα στην παλιά και 

τη νέα πόλη, με το άγαλμα του 
λαικού ήρωα Αρτίγκας να δεσπόζει 
στο κέντρο της. Δυτικά βρίσκεται 
η παλιά πύλη του κάστρου. Μετά 
και από την επίσκεψή μας στα 
παγκοσμίου φήμης μνημεία 
Ντιλτζένσια και Kαράκα, θα 
συνεχίσουμε για τις σαγηνευτικές 
παραλίες της πόλης , όπως την 
Costerena (μαύρη παραλία), την 
Κοράσκο, τη Μιραμάρ και την 
Μπογκίτος, οι οποίες θα μας 
γοητεύσουν. 
Το απόγευμα, στον ελεύθερό 
χρόνο σας μπορείτε να πάτε 
στην Κάγιε Πιέδρας, στην καρδιά 

της Θιουδάδ Βιέχα (παλιά 
πόλη), στα στενά δρομάκια της 
οποίας θα ανακαλύψετε όμορφα 
κτίρια, καταπράσινες γωνιές και 
τεράστιες ψησταριές φορτωμένες 
με μπριζόλες, παϊδάκια και 
λουκάνικα.

11η-12η μέρα: Μοντεβιδέο 
Πτήση επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο 
σταθμό. Ολονύκτια πτήση. 
Άφιξη την 12η μέρα στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* και 5*.
• Πρόγευμα κάθε μέρα
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ουρουγουαή 
αργεΝτιΝή-Χιλή 
(Νήσι του πασΧα) 1 1 - 1 5 μ ε ρ ε σ

Μοντεβιδέο-Colonia de Sagramendo-Μπουένος Άιρες-Σαντιάγκο της Χιλής 
Βαλπαραϊσο-Βίνια Ντελ Μαρ (Νησί του Πάσχα)

1η μέρα: Αθήνα-Πτήση 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
αναχώρηση για την Ουρουγουάη.
Ολονύκτια πτήση.
 
2η μέρα: Μοντεβιδέο 
Άφιξη στο Μοντεβιδέο και 
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος. 

3η μέρα: Μοντεβιδέο- 
Περιήγηση Πόλης
Η παρουσίαση της πόλης θα 
γίνει το πρωί αρχίζοντας με 
το μεγαλοπρεπές Παλάθιο 
Λεχισλατίβο. Στην συνέχεια θα 
δούμε την Πλάθα Κονστιτουθιόν,
τον Καθεδρικό ναό,
το παλιό Δημαρχείο, την Πλάθα 
Ιντεπεντένθια, τα μνημεία 
Ντιλτζένσια και Kαράκα και θα 
συνεχίσουμε με τις σαγηνευτικές 
παραλίες, την Costerena (μαύρη 
παραλία), την Κοράσκο, τη 
Μιραμάρ και την Μπογκίτος.
 
4η μέρα: Μοντεβιδέο-Colonia de 
Sagramendo-Μπουένος Άιρες
Το πρωί θα επισκεφθούμε την 
ιστορική Colonia de Sagramen-
do, ενα διαμάντι της αποικιακής 
εποχής. Συνεχίζουμε με catamaran 
για το Μπουένος Άιρες, πατρίδα 
του Tανγκό και της Eβίτα Περόν.
 
5η μέρα: Μπουένος Άιρες- 
Περιήγηση Πόλης
Σήμερα θα περιηγηθούμε, μεταξύ 
άλλων, την «Casa Rosada» στη 
Plaza de Mayo, το Προεδρικό 
Mέγαρο,την περιοχή του San Tel-
mo, την La Boca, τον δρόμο των 
θεάτρων και το Kοιμητήριο, όπου ο 
τάφος της Eβίτα Περόν. 

6η μέρα: Μπουένος Άιρες 
Oι κομψές πολυκατοικίες του 
Belgrano, τα χαμηλά σπιτάκια του 
Palermo, τα γαλλικά κτίρια του 19 
ου αιώνα, οι βιτρίνες της Rego-
leta και του Retiro, οι Mπελ Eπόκ 
προσόψεις της λεωφόρου Mayo, 
τα αποικιοκρατικά σπίτια του San 
Telmo και το λιμάνι Puerto Made-
ro, είναι μερικά από τα αξιοθέατα 
που μπορείτε να φωτογραφίσετε 
στον ελεύθερο χρόνο σας.

7η μέρα: Μπουένος Άιρες-
Σαντιάγκο της Χιλής
Το πρωί θα πετάξουμε για 
το Σαντιάγκο, την όμορφη 
πρωτεύουσα της Χιλής και κέντρο 
της χώρας. Στον ελεύθερο χρόνο, 
τρέχουμε για να «φυλακίσουμε» 
τις ομορφιές της.
 
8η μέρα: Σαντιάγκο της Χιλής-
Περιήγηση Πόλης
Στην πρωινή περιήγηση θα 
δούμε την πλατεία των Όπλων, 
το προεδρικό μέγαρο Moneda, 
τον Καθεδρικό, την εκκλησία, το 
Μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου 
και το εμπορικό κέντρο της πόλης.
 
9η μέρα: Σαντιάγκο της Χιλής-
Βαλπαραϊσο-Βίνια Ντελ Μαρ
Αναχώρηση για μια ολοήμερη 
εκδρομή στο Bαλπαραίσο, το 
κυριότερο λιμάνι της Xιλής, 
χτισμένο πάνω σε 40 λόφους. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε μεταξύ 
άλλων την πλατεία Bικτορίας 
και τη Ναυτική Ακαδημία. Θα 
συνεχίσουμε για τη Bίνια ντελ Mαρ, 
την πιο διάσημη λουτρόπολη της 
Χιλής. 
 

10η μέρα: Σαντιάγκο της Χιλής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Αθήνα. Ολονύκτια 
πτήση.
 
11η μέρα: Αθήνα
Άφιξη με ενδιάμεσο σταθμό στην 
Αθήνα
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* και 5*.
• Πρωινό κάθε μέρα

ουρουγουαή 
αργεΝτιΝή-Χιλή 
Νήσι του πασΧα
1 5  Μ έ Ρ έ Σ

Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 9η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής :

10η μέρα: Σαντιάγκο της Χιλής- 
Νησί του Πάσχα
Το πρωί πτήση για το το απόμακρο 
Νησί του Πάσχα.
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.
 
11η μέρα: Νησί του Πάσχα- 
Περιήγηση 
Σήμερα κατευθυνόμαστε στο 
ηφαίστειο Ράνο Ραράκου όπου 
θα δούμε κολοσσιαία αγάλματα 
«Μοάι».
Αργότερα συνεχίζουμε για τα ιερά 
βάθρα Τονγκαρίκι και διασχίζοντας 
την ακτή Ανακένα, την μοναδική 
λευκή αμμουδιά του νησιού,θα 

επισκεφθούμε τα ιερά βάθρα 
Νανάου και Χούκι. 

12η μέρα: Νησί του Πάσχα-
Περιήγηση 
Το πρωί θα επισκεφθούμε το 
Άχου Βινάπου το παλιό κέντρο 
ιερών τελετών με το δίδυμο 
συγκρότημα ναών και συνεχίζουμε 
για τον παλιό οικισμό Ορόνγκο 
με τα αναστηλωμένα σπίτια και 
τις βραχογραφίες. Αργότερα θα 
επισκεφθούμε την σπηλιά Άνα 
τε Πάκου και τον αρχαιολογικό 
χώρο Άχου Ακίβι, το βάθρο των 
γεννητόρων θεών, ένα από τα 
μεγαλύτερα αγάλματα του νησιού.
 
13η μέρα: Νησί του Πάσχα-
Σαντιάγκο της Χιλής 
Σήμερα αφήνουμε το Νησί του 
Πάσχα και επιστρέφουμε στο 
Σαντιάγκο της Χιλής.

14η-15η μέρα: Σαντιάγκο της 
Χιλής 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής για την Αθήνα. 
Ολονύκτια πτήση.
Άφιξη την 15η μέρα στην Αθήνα.



Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4*
• Πρωινό κάθε μέρα 
• Πλήρης διατροφή στην Κρουαζιέρα

κρουαζιερα 
στήΝ αΝταρκτική 
1 7  μ ε ρ ε σ

Μπουένος Άιρες-Ουσουάια-Γη του Πυρός
Στενά του Ντρέικ-Χερσόνησος της Ανταρκτικής 
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1η μέρα: Αθήνα πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Μπουένος Άιρες. 
Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Μπουένος Άιρες
Άφιξη στην πρωτεύουσα της 
Αργεντινής. Μεταφορά και 
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος.

3η μέρα: Μπουένος Άιρες
Ουσουάια-Γη του Πυρός
Το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση για την Ουσουάια, την 
νοτιότερη πόλη του κόσμου, στην 
Γή του Πυρός, σημείο εκκίνησης 
της κρουαζιέρας μας για την 
Ανταρκτική. 
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.

4η μέρα: Ουσουάια-Εν πλω
Μεταφορά στο λιμάνι και 
επιβίβαση στο κρουαζιερόπλοιο για 
μια αλησμόνητη «εκστρατεία» στην 
Ανταρκτική, την σαγηνευτική 6η 
ήπειρο.

5η-6η μέρα: Στενό του Ντρέικ
Διασχίζουμε την μυθική θάλασσα 
του Ντρέικ και «γεμίζουμε» τον 
χρόνο μας με ενημερωτικές 
συγκεντρώσεις για τους κανόνες 
αποβίβασης και οδηγίες επίσκεψης 
από ειδικούς στο ευπαθές 
περιβάλλον της Ανταρκτικής

7η-11η μέρα: Χερσόνησος της 
Ανταρκτικής
Στις μέρες που ακολουθούν θα 
γνωρίσουμε ένα μέρος μοναδικό. 
Το πιο μακρινό απόκοσμο και 
μαγευτικό σημείο του πλανήτη για 
να ζήσουμε ένα ασύλληπτο ταξίδι 
ζωής.
Η Ανταρκτική δεν ανήκει σε 
κανέναν.
Η πέμπτη σε μέγεθος ήπειρος της 
γης είναι ένα φυσικό καταφύγιο 
αφιερωμένο στη ειρήνη και στις 
επιστήμες από το 1959, όταν 
υπογράφηκε η συνθήκη της 
Ανταρκτικής.
Την αποκαλούν «ο Πάγος» όνομα 
ταιριαστό για μια ήπειρο που 
καλύπτεται από πάγους ύψους 
τριών χιλιομέτρων στο 98% και 
κατοικείται από 45 είδη πουλιών, 
35 εκατομμύρια φώκιες και 
θαλάσσιους ελέφαντες και βέβαια 
μόνο από το εποχιακό προσωπικό 
των ερευνητικών σταθμών 
(1200-1400 άνθρωποι) αφού δεν 
υπάρχουν αυτόχθονες κάτοικοι.
Το δρομολόγιο του πλοίου 
περιλαμβάνει ποικίλες στάσεις 
με αποβίβαση στα πλέον 
συναρπαστικά σημεία της 
χερσονήσου και επίσκεψη με 
φουσκωτά σκάφη Zodiac.
Στην διάρκεια του ταξιδιού θα 
διαπιστώσετε ότι πρόκειται για 
ένα πανάρχαιο αναλλοίωτο τοπίο 
όπου ανιχνεύονται οι γηραιότεροι 

ζωντανοί οργανισμοί.
Δεν υπάρχουν δέντρα και οι 
βράχοι είναι κρύοι και στεγνοί 
ακριβώς όπως την ημέρα που 
σχηματίσθηκαν.
Εδώ και τρία δισεκατομμύρια 
χρόνια δεν έχει αλλάξει τίποτα 

12η-13η μέρα: Πέρασμα Ντρέικ
Επιστρέφοντας από την Ανταρκτική 
θα περάσουμε από τα στενά 
του Ντρέικ συνοδευόμενοι από 
θαλασσοπούλια και οι ειδικοί θα 
μας γνωρίσουν περισσότερα για 
τα είδη των πουλιών και πως να 
εντοπίζουμε τους πιγκουίνους.

14η μέρα: Ουσουάια
Άφιξη νωρίς το πρωί στην 
Ουσουάια και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

Αργότερα ακολουθεί μια επίσκεψη 
στο Πάρκο της Γης του Πυρός.

15η μέρα: Ουσουάια 
Μπουένος Άιρες
Πτήση για το Μπουένος Άιρες. 
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.
 
16η-17η μέρα: Μπουένος Άιρες-
πτήση επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
ολονύκτια πτήση με ενδιάμεσο 
σταθμό.
Άφιξη την 17η μέρα στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* και 5*.
• Πρωινό κάθε μέρα

EPIC 
JOURNEYS



1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Καλημέρα σας. Φίλες και φίλοι 
σήμερα μοιάζει να είναι η τυχερή 
σας μέρα σαν το φλουρί που 
κερδίσατε στην πρωτοχρονιάτικη 
πίτα σας. Συνάντηση στο 
αεροδρόμιο και πτήση με 
ενδιάμεση αλλαγή αεροσκάφους 
για το Σαντιάγκο της Χιλής. 
Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Σαντιάγκο της Xιλής
Άφιξη στο Σαντιάγκο. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος.

3η μέρα: Σαντιάγκο της Xιλής-
Περιήγηση πόλης-Bαλπαραίσο 
Bίνια ντελ Mαρ
Σήμερα το πρωί θα σας 
αποκαλύψουμε το χαρακτήρα της 
πόλης. Με παρατηρητικότητα με 
χιούμορ με λεπτές και χρήσιμες 
λεπτομέρειες. Αυτό είναι το βασικό 
μοτίβο. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, 
την πλατεία των Όπλων «Plaza de 
Armas» η οποία είναι η πιο όμορφη 
και η πιο κεντρική, το προεδρικό 
μέγαρο Moneda, τον Καθεδρικό 
που ολοκληρώθηκε το 1789, την 
εκκλησία και το Μοναστήρι του 
Αγίου Φραγκίσκου. Αργότερα θα 
έρθουμε στο θαυμαστό πάρκο 
Φόρεσταλ που απλώνεται δίπλα 
στη δυτική όχθη του ποταμού 
Mαπότσο, είναι ένα άλλο «πρέπει» 
για τη γνωριμία μας με το 
Σαντιάγκο. Αργότερα αναχώρηση 
για το εξωτικό Bαλπαραίσο, 
το κυριότερο λιμάνι της Xιλής, 
Χτισμένο πάνω σε 40 λόφους. 

Στην περιήγησή μας θα δούμε 
μεταξύ άλλων την πλατεία 
Bικτωρίας και τη Ναυτική 
Ακαδημία και θα συνεχίσουμε για 
τη Bίνια ντελ Mαρ, την κούκλα, την 
πιο διάσημη και πιο πολυσύχναστη 
λουτρόπολη της Χιλής.
Επιστροφή στο Σαντιάγκο.

4η μέρα: Σαντιάγκο της Χιλής-
Mπουένος ‘Aιρες
Μετά το πρωινό πτήση για το 
Μπουένος Άϊρες. Άφιξη στην 
πατρίδα του Tανγκό και της Eβίτα 
Περόν, μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Στον ελεύθερο χρόνο σας ίσως 
θελήσετε να βγείτε και να 
τριγυρίσετε στην πανέμορφη 
πόλη, το «Παρίσι» όπως λένε της 
Nότιας Aμερικής.

5η μέρα: Μπουένος Άιρες-
Περιήγηση Πόλης
Παλιό εμπορικό κέντρο στις 
παρυφές της Πάμπα, το Παρίσι 
του Nότιου Hμισφαίριου, της 
Mπελ Eπόκ «η πόλη στις όχθες 
του ακίνητου ποταμού», η 
πρωτεύουσα της Aργεντινής 
είναι μια γοητευτική σκακιέρα 
που συγκεντρώνει όλα τα 
στυλ, αρκεί να εξερευνήσεις τις 
πενήντα-τελείως διαφορετικές-
γειτονιές της, τα Barrios. Η δράση 
της πρωινής μας περιήγησης 
εξελίσσεται με ιδανικό τρόπο 
ώστε να δούμε τα περισσότερα. 
Θα περιηγηθούμε, μεταξύ άλλων, 
την «Casa Rosada» στη Plaza de 
Mayo, το Προεδρικό Mέγαρο, από 
το μπαλκόνι του οποίου η Eβίτα 

ξεσήκωσε τους Περονιστές και η 
Mαντόνα τραγούδησε το «Don’t’ 
cry for me Argentina» για τις 
ανάγκες της ταινίας. Στη συνέχεια 
την περιοχή του San Telmo, την 
Avenida Defensa ένας συνδυασμός 
«Ψυρρή και Mοναστηρακίου», 
την La Boca, που είναι η πιο 
πολυφωτογραφημένη γειτονιά του 
Mπουένος ‘Aιρες. τον δρόμο των 
θεάτρων, όπου το πιο λαμπρό είναι 
το «Colon» και το Cemetrerio de la 
Recoleta, όπου είναι ο τάφος της 
Eβίτα Περόν. 

6η μέρα: Μπουένος Άιρες 
Oι κομψές πολυκατοικίες του 
Belgrano, τα χαμηλά σπιτάκια του 
Palermo, τα γαλλικά κτίρια του 19 
ου αιώνα, οι βιτρίνες της Rego-
leta και του Retiro, οι Mπελ Eπόκ 
προσόψεις της λεωφόρου Mayo, 
τα αποικιοκρατικά σπίτια του San 
Telmo και το λιμάνι Puerto Made-
ro, είναι μερικά από τα αξιοθέατα 
που μπορείτε να φωτογραφίσετε 
στον ελεύθερο χρόνο σας.

7η μέρα: Mπουένος Άιρες-
Ασουνθιόν 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Ασουνθιόν, την 
πρωτεύουσα της Παραγουάης. 
Άφιξη και συνεχίζουμε με την 
περιήγηση στην πόλη για να 
δούμε το Προεδρικό Mέγαρο, 
τις πλατείες Oυρουγουάης και 
Συντάγματος, τον Kαθεδρικό 
ναό, το σιδηροδρομικό σταθμό, 
τις ξένες Πρεσβείες, το Πάνθεον 
των Hρώων και την περιοχή των 
πλουσίων. Αργότερα μεταφορά 

στο ξενοδοχείο και αμέσως μετά 
περπατήστε στους δρόμους για 
να αισθανθείτε περισσότερο 
οικείοι. Το βράδυ η καρδιά της 
πόλης κτυπάει στους ρυθμούς 
της μουσικής των Παραγουάιος. 
Ακολουθήστε την.

8η μέρα: Ασουνθιόν-
Ιεραποστολές Iglesia-Σάντα 
Μαρία-San Ignasio-Encarnation
Στη διάρκεια της διήμερης 

112 113

Χιλή-αργεΝτιΝή-παραγουαή-βραζιλια
1 5  μ ε ρ ε σ

Σαντιάγκο της Χιλής-Βαλπαραϊσο-Βίνια ντελ Μαρ-Μπουένος Άϊρες-Ασουνθιόν-Ιεραποστολές 
Γκουαρανί-Καταρράκτες Ιγκουασού-Ρίο Nτε Zανέϊρο-Λόφος του Kορκοβάντο-Λόφος της Ζάχαρης
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διαδρομής μας, η οποία συνδέει 
την ομορφιά της Ασουνθιόν με 
το κάλλος των Καταρρακτών 
του Ιγκουασού, θα διασχίσουμε 
όμορφα τοπία, παραδοσιακές 
μικρές πόλεις και εκπληκτικές 
Ιεραποστολές, κοινές 
ιδιοκτησίες των Γκουαρανί οι 
οποίες επιτηρούνταν από τους 
Ιεραποστόλους, ώστε να είναι 
αυτάρκεις. Περνώντας μέσα από 
μία ποικιλία φυσικών τοπίων και 
πολιτισμών θα επισκεφθούμε 
τις Ιεραποστολές Iglesia , Santa 
Maria και San Ignasio, μερικά 
μόνο δείγματα ανακαινισμένων 
Ιεραποστολών, πολλές από τις 
οποίες έχουν ανακηρυχθεί από 
την Unesco Μνημεία Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
και αποτελούν εκπληκτικά 
δείγματα των λεγόμενων 
Μπαρόκ Γκουαρανί. Αργότερα θα 
καταλήξουμε στην περιοχή Encar-
nation, όπου θα διανυκτερεύσουμε. 

9η μέρα: Encarnation-
Jesus-Misiones-
Καταρράκτες Ιγκουασού
Το πρωί θα αφήσουμε την Encar-
nation και μέσω της περιοχής Mi-
siones-ονομασία του Αργεντίνικου 
κράτους-η οποία εκτείνεται και 
στις δύο όχθες του ποταμού Ρίο 
Παρανά, και περιλαμβάνει την 
βορειοδυτική Αργεντινή και την 
νοτιοανατολική Παραγουάη, 
όπου θα επισκεφθούμε την 
Ιεραποστολή Jesus. Ολόκληρη 
η περιοχή, υπήρξε έδαφος 
των Ιεραποστολών, τις οποίες 

ίδρυσαν οι Ιησουίτες στα τέλη 
του 18ου αιώνα. Πρόκειται για τα 
λεγόμενα «κοινόβια» στα οποία 
ζούσαν οι Ιησουίτες Πατέρες με 
εκατοντάδες Ινδιάνων Γκουαρανί. 
Αργά το απόγευμα άφιξη στους 
Καταρράκτες Ιγκουασού, οι οποίοι 
είναι οι πιο εντυπωσιακοί του 
κόσμου και σχεδόν τέσσερις φορές 
μεγαλύτεροι από τον Nιαγάρα. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
10η μέρα: Καταρράκτες 
Ιγκουασού
Το πρωί θα επισκεφθούμε 
τους καταρράκτες Iγκουασού 
που δημιουργεί ο ομώνυμος 
ποταμός, καθώς κατεβαίνει 
από τις «σιέρας» του νότου 
προς την χαμηλή πεδιάδα του 
Παρανά. Θα τους γνωρίσουμε από 
κοντά καθώς κατρακυλάνε από 
τεράστιο ύψος (62-82 μέτρα) και 
εκτείνονται σ’ ένα πεταλοειδές 
φαράγγι τριών χιλιομέτρων. 
Περπατώντας σε μικρά μονοπάτια 
και ξύλινες γέφυρες, θα τους 
φωτογραφήσουμε και θα 
φυλακίσουμε τις ομορφιές τους 
για πάντα στην μνήμη μας.

11η μέρα: Καταρράκτες 
Ιγκουασού-Ρίο ντε Ζανέιρο
Οι άνεμοι του καλού ταξιδιού θα 
μας φέρουν σήμερα στο Ρίο ντε 
Ζανέιρο την πιο όμορφη πόλη 
της Βραζιλίας. Άφιξη στη πιο 
χαρούμενη, την πιο μεγάλη και 
την πιο αξιαγάπητη πόλη της 
Νότιας Αμερικής. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη 
διάθεση σας. Από αύριο θα 

αφεθούμε στα χέρια μιας άριστα 
συναρμολογημένης περιήγησης 
που θα τα έχει όλα. 

12η μέρα: Pίο ντε Zανέιρο-
Λόφος του Kορκοβάντο-
Περιήγηση πόλης
Στην πρωινή μας περιήγηση, 
θα ανεβούμε με Οδοντωτό στο 
Kορκοβάντο για να απολαύσουμε 
μια πανοραμική θέα της πόλης και 
του λιμανιού, από τα πόδια του 
γιγάντιου αγάλματος του 

Xριστού που υψώνεται εκεί πάνω 
με τα χέρια να έχουν άνοιγμα 
28 μέτρα, σαν δύο φτερούγες 
που προστατεύουν την πόλη. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος.

13η μέρα: Pίο ντε Zανέιρο-
Λόφος της Ζάχαρης
Το πρωί θα συνεχίσουμε με τις 

θαυμαστές παραλίες της πόλης, 
όπως η Iπανέμα, η Λεμπλόν, η 
Φλαμένγκο, η Kοπακαμπάνα 
και αργότερα θα ανεβούμε με 
τελεφερίκ στο «Zαχαρόψωμο», 
το λόφο Παν ντε Aσοκάρ, όπως 
χαριτωμένα λένε οι «καριόκας» 
τούτο το παράξενο σε σχήμα 
βουναλάκι. Το απόγευμα ελεύθερο 
για να βρείτε τον χρόνο να 
χαρείτε με τον δικό σας τρόπο τις 
ακαταμάχητες ομορφιές της πόλης. 

14η μέρα: Ρίο ντε Ζανέιρο
Χαρείτε σήμερα το πρωινό σας 
στην πόλη, γιατί αργότερα θα 
φύγουμε για την Αθήνα. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση με ενδιάμεση αλλαγή 
αεροσκάφους. Oλονύκτια πτήση. 

15η μέρα: Αθήνα
Άφιξη τη 15η μέρα στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* και 5*.
• Πρωινό κάθε μέρα



1η μέρα: Αθήνα-
Μπουένος Άιρες 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
αναχώρηση για ένα οδοιπορικό 
στο νοτιότερο μέρος του κόσμου. 
Προορισμός μας η καρδιά της 
Παταγονίας. Ολονύκτια πτήση. 

2η μέρα: Mπουένος Άιρες 
Άφιξη στην πρωτεύουσα της 
Αργεντινής και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.
Αργότερα βγείτε στους δρόμους 
της πόλης που θυμίζουν Παρίσι 
του 19ου αιώνα. Τριγυρίστε στις 
βιτρίνες της Regoleta και του 
Retiro, πηγαίνετε στην λεωφόρο 
Mayo και στους παράλληλους 
δρόμους της και φωτογραφίστε 
τα αποικιοκρατικά σπίτια του San 
Telmo.

3η μέρα: Mπουένος Άιρες-
Περιήγηση πόλης 
Στην πρωινή μας περιήγηση στην 
πόλη θα δούμε μεταξύ άλλων την 
«Casa Rosada», 
το Προεδρικό Mέγαρο, την περιοχή 
του San Telmo, την La Boca, το 
θέατρο Κολόν και το κοιμητήριο 
όπου βρίσκεται ο τάφος της Εβίτα 
Περόν.

4η μέρα: Mπουένος Άιρες-
Ουσουάια-Κρουαζιέρα στην 
διώρυγα Beagle-
Νήσος Πουλιών και 
θαλάσσιων Λεόντων
Η πόλη της Ουσουάια στο νότιο 
άκρο του κόσμου βρίσκεται κοντά 
στο παγωμένο κανάλι του Beagle 

και των μονίμως χιονισμένων 
κορυφών της Cordillera Parwin.
 Άφιξη με πτήση και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. 
Αργότερα θα αναχωρήσουμε για το 
κανάλι Beagle οι ακτές του οποίου 
πολιορκούνται από θαλάσσιους 
λέοντες και θαλασσοπούλια. Θα 
ξεκινήσουμε γύρω από τον κόλπο 
της Ushuaia,για να καταλήξουμε 
στο νησί των πουλιών που 
κατοικούν κορμοράνοι, άλμπατρος, 
πάπιες και γλάροι. Στην συνέχεια 
θα επισκεφτούμε το Isla de los 
Lobos,το όποιο παρουσιάζει 
μια ενδιαφέρουσα αποικία 
από θαλάσσια λιοντάρια. Θα 
προσεγγίσουμε τον φάρο Les 
Eclaireurs και στην συνέχεια θα 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας.

5η μέρα Ουσουάια-Tierra del 
Fuego National Park and Bahia 
Lapataia Tour
Αναχώρηση για το Tierra del 
Fuego National Park που βρίσκεται 
δώδεκα χιλιόμετρα από την πόλη 
της Ουσουάια, ενα μαγευτικό 
δάσος που αποτελείται από ποικίλα 
είδη δέντρων, όπως κερασιές, 
Ñires, Notros και διάφορα 
λουλούδια, όπως ορχιδέες, 
βιολέτες και senecios. 
Η περιήγηση μας μεταξύ των 
βάλτων και των φραγμάτων θα 
μας οδηγήσει στον ποταμό Lapa-
taia και Laguna Verde.
Συνεχίζουμε κατά μήκος της 
Εθνικής Route 3, η οποία 
καταλήγει στο Lapataia Bay, όπου 
οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής 

άφησαν το αποτύπωμά τους στα 
“ concheros “ αρχαιολογικούς 
χώρους που παρέχουν 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
σχετικά με τα αρχαία έθιμα τους. 
Από εδώ θα επιστρέψουμε στην 
Ουσουάια, κάνοντας μια ενδιάμεση 
στάση για να θαυμάσουμε την 
λίμνη «Rock Lake», η οποία 
χαρακτηρίζεται από τα χρώματα 
των νερών της που ποικίλλουν 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. 

6η μέρα: Ουσουάια-Καλαφάτε 
Πτήση για το Ελ Καλαφάτε που 
βρίσκεται στις όχθες του Λάγκo 
Αργεντίνο. Άφιξη και εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος στην 
διάθεση σας.

7η μέρα: Καλαφάτε-Παγετώνας 
Πέριτο Μορένο
Το πρωί συνεχίζουμε για τους 
Παγετώνες Περίτο Μορένο οι 
οποίοι είναι απομονωμένοι αλλά 
θεωρούνται οι πιο γοητευτικοί της 
χώρας καθώς πλαισιώνονται από 
λαμπερές ορεινές λίμνες. 
Στον Εθνικό Δρυμό που περιβάλλει 
τη λίμνη Βelgano βρίσκουν 
καταφύγιο πολλά άγρια ζώα, 
διάφορα είδη αιλουροειδών, 
γκουανάκο είδος της οικογένειας 
των καμηλοειδών, υδρόβια πουλιά 
και κόνδορες.
Απολαμβάνοντας το τοπίο και 
φωτογραφίζοντας τους παγετώνες 
με τις γλώσσες των πάγων που 
φθάνουν μέχρι τη λίμνη Αργεντίνο, 
θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο 
μας. 

8η μέρα: Καλαφάτε-Εθνικός 
Δρυμός Τόρες Ντελ Πάινε-
Χιλιανή Παταγονία 
Το πρωί αναχώρηση για τα σύνορα 
με την Χιλή μέσω των συνόρων 
στο Cerro Castillo με προορισμό το 
Τόρες Ντελ Παίνε. 
Οδηγώντας μέσα στην πεδιάδα 
της νότιας Παταγονίας υψώνονται 
οι κορυφές της ορεινής μάζας 
του Torres del Paine, το οποίο 
θεωρείται το βασίλειο της 
περιπέτειας. Από εδώ μπορεί 
κανείς κάνει σύντομες εκδρομές με 
διαδρομές περάσματα από λίμνες 
με νερά που προέρχονται από το 
λιώσιμο των πάγων του Παγετώνα 
Grey και από τον ποταμό Rio Paine 
που χύνεται μέσα από θεαματικούς 
καταρράκτες στην λίμνη Peshoe. 
Μεταφορά μέσα από μία όμορφη 
διαδρομή με αιωνόβια δέντρα και 
λιβάδια στο ξενοδοχείο μας.

9η μέρα: Τόρες Ντελ Πάινε-
Πουέρτο Νατάλες (Σπήλαια του 
προιστορικού Μυλόδοντος)
Το πρωί θα συνεχίσουμε με μία 
επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Τόρες 
Ντελ Πάινε και στη συνέχεια θα 
έρθουμε στο Πουέρτο Νατάλες 
διαμέσου Κουέβα δε Μιλαδόν 
όπου θα επισκεφθούμε το Σπήλαιο 
του προϊστορικού Μυλόδοντος 
στο οποίο ο Γερμανός μετανάστης 
Hermann Eberzhard ανακάλυψε 
το 1896 τα απομεινάρια ενός 
γιγάντιου μεγαθηρίου ύψους 4 
μέτρων. Αργότερα μεταφορά στο 
Πουέρτο Νατάλες και εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο
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10η μέρα: Πουέρτο Νατάλες-
Πούντα Αρένας
Η Πούντα Αρένας μέχρι τα εγκαίνια 
της διώρυγας του Παναμά το 1914 
ήταν κόμβος για την θαλάσσια 
επικοινωνία μεταξύ των δύο 
ακτών της Αμερικής. Το κτίριο που 
σήμερα λειτουργεί ως μουσείο 
είναι διακοσμημένο με ταπετσαρίες 
από την Γαλλία, τραπέζια 
μπιλιάρδου από την Αγγλία, 
επιχρυσωμένα κιγκλιδώματα από 
την Φλάνδρα και ιταλικά μάρμαρα 
από την Καράρα της Τοσκάνης.
Στο κοιμητήριο της πόλης 
υπάρχουν τεράστια μαυσωλεία 
που ανήκαν στις πλούσιες 
οικογένειες ιδιοκτητών μεγάλων 
Estancias(φάρμες εκτροφής 
προβάτων) οι οποίες ήρθαν εδώ 
παλαιότερα. 
Άφιξη στην Πούντα Αρένας μέσω 
του εσωτερικού κόλπου Οτβάι 
όπου το καλοκαίρι στις αποικίες 
κοντά στην πόλη βρίσκουν 
καταφύγιο μεταξύ άλλων χιλιάδες 
πιγκουίνοι του Μαγγελάνου που 
θεωρούνται οι πιο μικρόσωμοι στη 
Νότια Αμερική.

11η μέρα: Πούντα Αρένας-
Σαντιάγκο της Χιλής 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για 
την πρωτεύουσα της Χιλής, το 
Σαντιάγκο. Άφιξη στην πόλη που 
ίδρυσε ο Ντον Πέδρο ντε Βαλντίβια 
το 1541 και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας.

12η μέρα: Σαντιάγο της Χιλής-
περιήγηση πόλης 
Πρωινή θα είναι η περιήγηση μας 
στη πρωτεύουσα της χώρας, μία 
ζωντανή μητρόπολη με 5 εκατ. 
κατοίκους. Θα δούμε μεταξύ 
άλλων το προεδρικό Μέγαρο 
«Λα Μονέδα», την Πλατεία των 
όπλων, τον Καθεδρικό ναό, 
το Ταχυδρομείο, την μποέμικη 
συνοικία Μπέλα Βίστα και τα 
προάστια Βατικούρα, Λας Κόντες 
και Προβιντέντσια με την μοντέρνα 
αρχιτεκτονική, και τα μεγάλα 
εμπορικά κέντρα. 
Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος. 

13η μέρα: Σαντιάγκο-
Βαλπαραΐσο-Βίνια Ντελ Μάρ-
Σαντιάγκο της Χιλής 
Μια πανέμορφη διαδρομή είναι 
το ιντερλούδιο στη σημερινή μας 
ημέρα. 
Οι κοιλάδες Κουρακαβή και 
Κασαμπλάνκα που θα περάσουμε 
είναι κατάφυτες με οπωροφόρα 
δένδρα, λαχανικά, και αμπελώνες. 
Το Βαλπαραίσο που θα 
επισκεφθούμε είναι ο ναύσταθμος 
του πολεμικού ναυτικού της 
Χιλής και έχει κριθεί από την 
Ουνέσκο ως θησαυρός παγκόσμιας 
κληρονομιάς. 
Το ιστορικό κέντρο, το 
Κοινοβούλιο, το μνημείο στην 
πλατεία Ιταλίας, το “Σχολείο 
Ελλάς”, η πλατεία της Νίκης με 
τον Καθεδρικό Ναό, η δημοτική 
βιβλιοθήκη, το μνημείο της Νίκης 
και η πλατεία Σοτομαγιόρ η μεγάλη 

κεντρική πλατεία του Βαλπαραΐσο 
όπου δεσπόζει το μνημείο του 
ναύαρχου Αρτούρο, είναι μερικά 
από τα αξιοθέατα της πόλης που θα 
γνωρίσουμε.
Συνεχίζουμε για το Βίνια Ντελ 
Μαρ, παραθεριστικό θέρετρο 
του Σαντιάγκο. Μια καταπράσινη 
σύντομη διαδρομή θα μας φέρει 
στο μουσείο Φονκ, όπου ένα 
άγαλμα Μοάι μας εισάγει στον 
πολιτισμό των Ραπανούι, των 
κατοίκων του Νησιού του Πάσχα. 
Η εκδρομή μας συνεχίζεται στη 
Ρενιάκα ένα ακόμα θέρετρο με 
εξαιρετικές παραλίες. 
Εδώ μπορείτε να δοκιμάστε 
εξαίσιες θαλασσινές γεύσεις 

σε κάποιο από τα εστιατόρια 
της περιοχής. Επιστροφή στο 
Σαντιάγκο αργά το απόγευμα.

14η μέρα: Σαντιάγο της Χιλής
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα 
της πτήσης επιστροφής. Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και ολονύκτια 
πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού.

15η μέρα: Αθήνα 
Άφιξη στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4*
• Πρωινό κάθε μέρα



1η μέρα: Αθήνα – πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Χιλή, μία χώρα με 
τις μεγαλύτερες αντιθέσεις στον 
κόσμο και ένα παράδειγμα «τρελής 
γεωγραφίας». 
Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Σαντιάγκο της Χιλής
Άφιξη στην πρωτεύουσσα 
της Χιλής και αμέσως θα 
εντυπωσιαστούμε  απο τον λόφο 
Σαν Κριστομπάλ που δεσπόζει της 
πόλης με το άγαλμα της Παναγίας 
στην κορυφή του. Εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο. 

3η μέρα: Σαντιάγκο της Χιλής - 
Περιήγηση πόλης- Βαλπαραίσο 
Βίνια Ντελ Μαρ
Η πρωινή μας περιήγηση στην 
πόλη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, 
το προεδρικό ανάκτορο, το μουσείο 
καλών τεχνών, τον λόφο Σαν 
Κριστομπάλ και την κεντρική 
αρτηρία Αλαμάντε.
Αργότερα συνεχίζουμε για το 
Βαλπαραίσο, το πιο μεγάλο 
λιμάνι της Χιλής με το ιστορικό 
κέντρο κτισμένο σε λοφίσκους 
και την Βίνια Ντελ Μάρ, γνωστή 
λουτρόπολη της χώρας.
 
4η μέρα: Σαντιάγκο της Χιλής – 
Καλάμα – Σαν Πέδρο δε Ατακάμα 
(95χλμ)
Πτήση για την συγκλονιστική 
Βόρεια Χιλή. Άφιξη στο 
αεροδρόμιο της Καλαμά και 
μεταφορά στην πλινθόκτιστη 
όαση του Σαν Πέδρο δε Ατακάμα, 
κτισμένο στην βόρεια όχθη της 
Salar de Atacama. 
Άφιξη σ΄ένα τοπίο εκπληκτικό 
με την έρημο να απλώνεται 
μπροστά απο χιονισμένα βουνά.       
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο .

5η μέρα: Σαν Πέδρο δε Ατακάμα 
Salar de Atacama- Αλτιπλάνο 
των Λιμνοθαλασσών
Η έρημος της Ατακάμα θεωρείται η 
πιο «ξηρή» στον πλανήτη. 
Σήμερα με μία εκδρομή 
οκτώ ωρών περίπου θα σας 
αποκαλύψουμε ολα τα μυστικά της.
Αναχώρηση και συνεχίζουμε 
νοτιοανατολικά για 200 χλμ 
περίπου για να επισκεφθούμε 
τα ορεινά χωριά Toconao και 
Socaire, την κοιλάδα Jeri και 
την λιμνοθάλασσα «Chaxa» 
κατοικία γραφικών ροδόχρομων 
φλαμίνγκος. 
Η εκδρομή μας συνεχίζεται για το 
Αλτιπλάνο των λιμνοθαλασσών 
στα 4500 μέτρα, 18χλμ νότια 
του Socaire. Το σημείο εδώ ειναι 
ενας απο τους επτά τομείς που 
συνθέτουν το προστατευόμενο 
βιότοπο Los Flamencos National 
Reserve .
Αργότερα επιστροφή στο Σαν 
Πέδρο δε Ατακαμα.
(Η εκδρομή εξαρτάται απο τα 
καιρικά φαινόμενα και δεν 
συνιστάται σε ταξιδιώτες με 
αναπνευστικά προβλήματα.)

6η μέρα: Σαν Πέδρο δε Ατακάμα 
Κοιλάδα του Φεγγαριού
Το πρωί αναχώρηση για μια 
εκδρομή 4 ωρών στην κοιλάδα 
της Σελήνης που στο ηλιοβασίλεμα 
μοιάζει να ανήκει σε άλλον 
πλανήτη.
Θα συνεχίσουμε με την κοιλάδα 
de Martes (κοιλάδα της Τρίτης) 
γνωστή ως την νεκρή κοιλάδα, 
και αργότερα  θα έρθουμε 
στον ενδιαφέροντα γεωλογικό 
σχηματισμό δίπλα στα παλιά 
αλατορυχεία.
Αποτυπώνοντας στους φακούς μας 
την πιο καλλιτεχνική εμφάνιση της 
γης, θα επιστρέψουμε στον Σαν 
Πέδρο δε Ατακάμα.

7η μέρα: Σαν Πέδρο δε Ατακάμα 
– Θερμοπίδακες Τάτιο (200 χλμ) 
– Σαντιάγκο της Χιλής
Σήμερα θα αναχωρήσουμε στις 
04:00 μέσω του ηφαιστείου 
Licancabur (5916μ) για να 
φτάσουμε έγκαιρα στα γκέιζερ 
του Τάτιο καθώς νωρίς το πρωί  
φτάνουν στο μέγιστο σημείο της 
δραστηριότητάς τους.
Δεκάδες πίδακες νερού 
αναβλύζουν σχεδόν ταυτόχρονα 
δημιουργώντας ενα γοητευτικό 
θέαμα μέσα στο πολικό κλίμα της 
περιοχής.
Στην συνέχεια μεταφορά στο 
αεροδρόμιο του Καλαμά όπου η 
πτήση μας για το Σαντιάγκο της 
Χιλής. Άφιξη και τακτοπoίηση στο 
ξενοδοχείο.

8η μέρα: Σαντιάγκο της Χιλής 
– Πούντα Αρένας – Πουέρτο 
Νατάλες
Με πρωινή πτήση θα έλθουμε 
νότια στην ονειρεμένη Πούντα 
Αρένας, κτισμένη στον πορθμό του 
Μαγγελάνου απέναντι απο την Γή 
του Πυρός.
Άφιξη στην πόλη που 
συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 
μέρος του πληθυσμού της 
Παταγονίας και συνεχίζουμε 
οδικώς για το Πουέρτο Νατάλες, 
ιδανικό σημείο για επισκέπτες που 
θέλουν να γνωρίσουν τα θαύματα 
της Παταγονίας.

9η μέρα: Πουέρτο Νατάλες – 
Seno Última Esperanza
Το πρωί θα συνεχίσουμε με 
πλοιάριο για να γνωρίσουμε το 
εντυπωσιακό φιόρδ Esperanza 
προσεγγίζοντας τα σύνορα με τον 
Εθνικό δρυμό Bernardo o’ Higgins 
και το Cerro Balmaceds (2035μ) με 
τον επιβλητικό αρχαίο παγετώνα 
του. Το απόγευμα οι λάτρεις των 

ζώων μπορούν να πάνε στον 
παλιό λόφο, σημείο συνάντησης 
χιλιάδων κορμορόνων.

10η μέρα: Πουέρτο Νατάλες – 
Λίμνη Pehoe – Παγετώνας 
Grey-Τόρρες ντελ Παίνε 
Στην πρωινή εκδρομή μας  θα 
έρθουμε Torres del Paine, στο πιο 
ψηλό σημείο του στο Cerro Torre 
Grande που περιβάλλεται απο 
χαμηλότερες κορυφές, την Paine 
Chico, τα τρία Torres del Paine και 
το Cuermo Principal.
Θα συνεχίσουμε με περιήγηση 
στην λίμνη Pehoe, οπου τα νερά 
του ποταμού Rio Paine πέφτοντας 
δημιουργούν θεαματικούς  
καταρράκτες, και στην συνέχεια 
εκχύνονται  στον εντυπωσιακό 
παγετώνα Grey .
Επιστρέφοντας στο Πουέρτο 
Νατάλες θα επισκεφθούμε 
το σπήλαιο του προϊστορικού 
Μυλόδοντα , ενός γιγάντιου 
μεγαθηρίου τεσσάρων μέτρων.
Στην διαδρομή θα 
φωτογραφίσουμε αιωνόβια 
δέντρα, λιβάδια με λουλούδια, 
Γκουανάκο, Κόνδορες και υδρόβια 
πουλιά.

11η μέρα: Πουέρτο Νατάλες – 
Πούντα Αρένας – Σαντιάγκο 
της Χιλής
Το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο 
του Πούντα Αρένας και πτήση για 
το Σαντιάγκο της Χιλής. Άφιξη 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο.   
Χρόνος ελεύθερος.

12η -13η μέρα: 
Σαντιάγκο της Χιλής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
ολονύκτια πτήση επιστροφής με 
ενδιάμεσο σταθμό. 
Άφιξη την 13η μέρα στην Αθήνα.
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μεγαλή Χιλή-ατακαμα-παταγοΝια 
(αργεΝτιΝή- Νήσι του πασΧα) 
1 3 - 1 6  Μ έ Ρ έ Σ
Σαντιάγκο της Χιλής-Αλμυρή Λίμνη- Ατακάμα-Σαν Πέδρο Δε Ατακάμα-Κοιλάδα της Σελήνης- 
Θερμοπίδακες Τατιο-Πούντα Αρένας-Πουέρτο Νατάλες-Φιόρδς Esperanza-Τόρρες ντελ Πάινε-
(Καλαφάτε-Μπουένος Άιρες-Νησί του Πάσχα)
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μεγαλή Χιλή 
αργεΝτιΝή
1 6  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται οπως 
περιγράφεται απο την 1η 
μέρα μέχρι και την 10η μέρα  
και συνεχίζει ως εξής:

11η μέρα: Πουέρτο Νατάλες – 
Ελ Καλαφάτε
Το πρωί αναχώρηση για το Ελ 

Καλαφάτε, χτισμένο στις όχθες 
του Λάγκο Αργεντίνο. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.
 
12η μέρα: Ελ Καλαφάτε – 
Παγετώνας Περίτο Μορένο
Μοναδική ειναι η ολοήμερη 
εξόρμηση στο Εθνικό πάρκο των 
Παγετώνων καθώς ταξιδεύουμε 
στις νότιες ακτές της λίμνης 
Αρχεντίνο.
Θα προσεγγίσουμε την άκρη 
των παγετώνων Περίτο Μορένο 

και θα φωτογραφίσουμε  το 
συναρπαστικό θέαμα που 
προσφέρει.

13η μέρα: Ελ Καλαφάτε – 
Μπουένος Αιρες
Πτήση για το Μπουένος Αιρες. 
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.

14η μέρα: Μπουένος Άιρες – 
Περιήγηση πόλης
Στην πρωινή μας περιήγηση  στην 

πόλη μεταξύ άλλων θα δούμε το 
Προεδρικό Μέγαρο, την περιοχή 
του San Telmo, την La Boca, το 
θέατρο Κολόν και το κοιμητήριο 
οποτ βρίσκεται ο τάφος της Εβίτα 
Περόν.
 
15η -16η μέρα: Μπουένος Αιρες
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την πτήση 
της επιστροφής. 
Ολονύκτια πτήση.
Άφιξη την 16η μέρα στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 

Περιλαμβάνονται:
•Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* 
•Πρωινό κάθε μέρα

βορεια Χιλή –
ατακαμα- Νήσι 
του πασΧα
1 3  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται οπως 
περιγράφεται απο την 1η 
μέρα μέχρι και την 7η  μέρα 
και συνεχίζει ως εξής:

8η μέρα : Σαντιάγκο της Χιλής – 
Νησί του Πάσχα
Με πτήση θα έρουμε στο απόμακρο 
Νησί του Πάσχα (Ράπα Νούι στα 
Πολυνησιακά), στα ανατολικά του 
Ειρηνικού Ωκεανού. 
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

 9η μέρα : Νησί του Πάσχα – 
Περιήγηση  Πόλης
Μετά το πρωινό κατευθυνόμαστε 
στο ηφαίστειο Ράνο Ραράκου όπου 
θα δούμε κολοσσιαία αγάλματα 
«Μοάι», τα οποία λαξεύτηκαν στο 
λατομείο του ηφαιστείου.
Συνεχίζουμε για τα ιερά βάθρα 
Τονγκαρίκι και διασχίζοντας 
την όμορφη ακτή Ανακένα, την 
μοναδική λευκή αμμουδιά του 
νησιού,θα επισκεφθούμε τα 
ιερά βάθρα Νανάου και Χούκι.    
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

10η μέρα : Νησί του Πάσχα – 
Περιήγηση  Πόλης
Σήμερα θα επισκεφθούμε το Άχου 
Βινάπου το παλιό κέντρο ιερών 
τελετών με το δίδυμο συγκρότημα 

ναών το οποίο παρουσιάζει 
μεγάλες ομοιότητες με τα μνημεία 
των Ίνκας. Συνεχίζουμε για τον 
παλιό οικισμό Ορόνγκο με τα 
αναστηλωμένα σπίτια και τις 
βραχογραφίες και αργότερα θα 
επισκεφθούμε την σπηλιά Άνα τε 
Πάκου στον αρχαιολογικό χώρο 
Άχου Ακίβι και το βάθρο των 
γεννητόρων θεών, ένα από τα 
μεγαλύτερα αγάλματα του νησιού, 
το οποίο χρησίμευε για την λατρεία 
των προγόνων που προστάτευαν 
την κοινότητα.  
Στο Ταχάι θα φωτογραφήσουμε 
τα γιγάντια αγάλματα τα οποία 
ζυγίζουν δεκάδες τόνους και 
ανάγονται στο 690 μ.Χ. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.
 

11η μέρα : Νησί του Πάσχα – 
Σαντιάγκο της Χιλής 
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για το 
αεροδρόμιο.
Υπερκαλύψαμε την υπερτροφική 
φαντασία μας, και αφήνουμε 
το Νησί του Πάσχα, για να 
επιστρέψουμε στο Σαντιάγκο της 
Χιλής.
 
12η – 13η μέρα :  Σαντιάγκο της 
Χιλής – Πτήση επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής για την Αθήνα.  
Ολονύκτια πτήση.
Άφιξη την 13η μέρα στην Αθήνα.



βορεια Χιλή - σπαΝια βολιβια 
ερήμοσ ατακαμα - αλμυρεσ λιμΝεσ - αΝδεισ - αλιπεδα βολιβιασ 

1 5  Η Μ έ Ρ έ Σ
Αλμυρές Λίμνες - Αλμυροί Έρημοι - (Ουγιουνι και Ατακάμα) - Θερμοί Πίδακες Τάτιο - 
Πόλεις του Ασημιού - (Σούκρε - Ποτόσι) - έθνικοί Δρυμοί - (Λάουκα -  Σουριερ) - Αρίκα - Λα Παζ - 
Σαν Πέτρο Δε Ατακάμα - Σαντιάγκο της Χιλής

βορεια Χιλή-σπαΝια βολιβια 
ερήμοσ ατακαμα-αλμυρεσ λιμΝεσ 
αΝδεισ-αλιπεδα βολιβιασ 
1 5  Μ έ Ρ έ Σ

1η μέρα: Αθήνα-
Σαντιάγκο της Χιλής
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο 
και αναχώρηση για το Σαντιάγκο 
της Χιλής με ενδιάμεση αλλαγή 
αεροσκάφους. Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Σαντιάγκο της Xιλής-
Περιήγηση πόλης
Άφιξη στην πρωτεύουσα της Χιλής. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 
Αργότερα θα περιηγηθούμε 
την πόλη για να δούμε, μεταξύ 
άλλων, την πλατεία των Όπλων, 
η οποία είναι η πιο όμορφη, την 
παλιά Μητρόπολη, το γεμάτο 
ζωντάνια εμπορικό κέντρο, που 
είναι γραφικό και κοσμοπολίτικο, 
συνάμα και το θαυμαστό πάρκο 
Φόρεσταλ που απλώνεται δίπλα 
στη δυτική όχθη του ποταμού 
Mαπότσο. 
Απόγευμα ελεύθερο.

3η μέρα: Σαντιάγκο της Xιλής-
Bαλπαραίσο-Bίνια ντελ Mαρ
Αναχώρηση για μια ολοήμερη 
εκδρομή στο Bαλπαραίσο, το 
κυριότερο λιμάνι της Χιλής, 
χτισμένο πάνω σε 40 λόφους. 
Στην περιήγησή μας θα δούμε, 
μεταξύ άλλων, την πλατεία 
Bικτορίας και τη Ναυτική 
Ακαδημία. Θα συνεχίσουμε 
για τη Bίνια ντελ Mαρ, την πιο 
διάσημη λουτρόπολη της Χιλής. 
Θα διασχίσουμε την πλατεία της 

Μαρίνας και του Ναυτικού όπου 
υπάρχει ένα αυθεντικό Μοάι και 
επιστρέφουμε στο Σαντιάγκο.
4η μέρα: Σαντιάγκο-Αρίκα-
Πουκάρα Σαν Λορέντζο-Πούτρε
Πτήση για την Αρίκα έναν από τους 
αρχαιότερους οικισμούς της Χιλής, 
στις εκβολές του Ρίο Μπράβο, θα 
έχουμε μια σύντομη περιήγηση για 
να δούμε μεταξύ άλλων, το λιμάνι, 
την εκκλησία του Αγίου Μάρκου 
και το Εθνικό Μουσείο, όπου 
φυλάσσονται μούμιες αιώνων, 
απο τον πολιτισμό των Chinhorro. 
Αργότερα θα συνεχίσουμε για το 
Πούτρε, μέσω της Πουκάρα Σαν 
Λορέντζο. 
Άφιξη στο Πούτρε μια πράσινη 
τοποθεσία πραγματική όαση 
στη μέση της ερήμου στα 3500 
μέτρα που κατοικείται από 1200 
Ινδιάνους της φυλής Aymara. 

5η μέρα: Πούτρε-
Εθνικός Δρυμός Λάουκα-
Αλμυρή Λίμνη Surire
Το πρωί θα συνεχίσουμε με μία 
εκδρομή στον Εθνικό δρυμό 
Λαούκα με την περίφημη λίμνη 
Χουνγκάρα σε υψόμετρο 4570 
μέτρων, στα νερά της οποίας 
καθρεπτίζονται τα δύο ηφαίστεια, 
το Pomerape (6282μ) και το Par-
inacota (6342μ) που υψώνονται 
πάνω από το Αλτιπλάνο.
Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε 
την αλμυρή λίμνη Surire, θα 
φωτογραφήσουμε πολλά 

φλαμίνγκος, αλπάκα και λάμα και 
αργότερα θα επισκεφθούμε το 
μικρό χωριό Parinacota όπου θα 
δούμε τη μικρή αποικιακή εκκλησία 
και θα φωτογραφηθούμε με τους 
Aymara. 

6η μέρα: Πούτρε-Λα Παζ 
(410 χλμ)
Στην πρωτεύουσα της Βολιβίας, 
θα κατευθυνθούμε σήμερα. 
Περνώντας από τα σύνορα της 
Χιλής με τη Βολιβία, θα έχουμε μια 
στάση στο χωριό Κουραουκαρα 
του Γκαρανγκας για να δούμε 
τη γνωστή εκκλησία η οποία 
θεωρείται η Σιξτίνα των Άνδεων, 
Άφιξη στη Λα Παζ.

7η μέρα: Λα Παζ-Περιήγηση 
πόλης-Kοιλάδα του Φεγγαριού
Στη σημερινή μας πρωινή 
περιήγηση, θα δούμε τη διάσημη 
αγορά του Mάγου-γιατρού, την 
περίφημη εκκλησία του Αγίου 
Φραγκίσκου, την πλατεία Mουρίλο, 
όπου βρίσκεται ο Kαθεδρικός ναός 
και το Παλάτσο ντε Γκοβέρνο. 
Αργότερα θα επισκεφθούμε την 
παράξενη Kοιλάδα του Φεγγαριού 
(Valle di Luna), που μοιάζει με την 
εικόνα της Σελήνης και αποτελεί 
ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο. 
Tο απόγευμα χρόνος ελεύθερος 
για να επισκεφθείτε την αγορά των 
Μαγισσών.

8η μέρα: Λα Παζ-Σούκρε-
Περιήγηση Πόλης
Σύντομη πτήση για το Σούκρε, 
ιστορική πόλη της Βολιβίας. 
Άφιξη στη «λευκή πόλη», όπως 
την αποκαλούν και συνεχίζουμε 
με μια περιήγηση στα αξιοθέατά 
της, για να δούμε μεταξύ άλλων 
το μουσείο Ρεκολέτα, το Mέγαρο 
της Ελευθερίας, τις περίφημες 
προσόψεις των εκκλησιών του 
Αγίου Λαζάρου και του Aγίου 
Δομίνικου, το ιστορικό κέντρο που 
προστατεύεται από την Unes-
co, την κεντρική πλατεία και το 
πάρκο Mπολιβάρ. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

9η μέρα: Σούκρε-Ποτόσι 
(160 χλμ)
Πρωινό και αναχωρούμε 
οδικώς για το Ποτόσι, Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της Unesco, που 
βρίσκεται στο μυθικό Σέρο Pίκο, 
το «πλούσιο βουνό», έναν τέλειο 
κώνο που υψώνεται με έπαρση στα 
4.792 μέτρα, ανάμεσα στις ψηλές 
κορυφές των Άνδεων. 
Άφιξη και στη συνέχεια 
θα περπατήσουμε στους 
πλακόστρωτους δρόμους για 
να δούμε τα περίτεχνα παλιά 
αρχοντικά, τις πλούσιες εκκλησίες, 
όπως αυτή του Aγίου Λορέντζου, 
το μουσείο Casa de la Moneda, 
το εξωτερικό της Aψίδας Cobi-
ja και τη γραφική αγορά στην 
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Αλμυροί Έρημοι-(Ουγιουνι και Ατακάμα)-Θερμοί Πίδακες Τάτιο-Πόλεις του Ασημιού-(Σούκρε-
Ποτόσι)-έθνικοί Δρυμοί-(Λάουκα-Σουριερ)-Αρίκα-Λα Παζ-Σαν Πέτρο Δε Ατακάμα-Σαντιάγκο

EPIC 
JOURNEYS



Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα ΧΧΧ 

Περιλαμβάνονται:
•Φιλοξενία σε ξενοδοχεία A’ κατηγορίας στις μεγάλες πόλεις και απλά ξενοδοχεία, 
καταλύματα – καταφύγια τουριστικής κατηγορίας στις επαρχιακές πόλεις τα 
καλύτερα δυνατόν χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.
•Πρωινό κάθε μέρα
•Οκτώ κύρια φαγητά εκ των οποίων τρία ΒοxLunch στην διάρκεια των διαδρομών
•Επισκέψεις, περιηγήσεις, εκδρομές, διαδρομές με πούλμαν και 4x4

Δεν Περιλαμβάνονται: •Τοπικοί φόροι 120 €

Σημειώσεις:
•Τα ξενοδοχεία στις περιοχές του αλατιού επιλέγονται από τα καλύτερα που 
υπάρχουν, χωρίς αυτό να διασφαλίζει ιδιαίτερα καλές υπηρεσίες, λόγω των 
υποανάπτυκτων ζωνών που βρίσκονται. 
•Ζεστά και αντιανεμικά ρούχα είναι απαραίτητα για να σας προφυλάξουν από τις 
θερμοκρασίες στις ερήμους, οι οποίες ιδιαίτερα το βράδυ φθάνουν και κάτω του 
μηδενός (-25C).
•Κανένα οργανικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένων ξύλινων ή δερμάτινων ειδών, 
δεν θα σας επιτραπεί να περάσετε από τα Χιλιανά σύνορα.  

Τα έξοδα ταξιδιού στον ένθετο κατάλογο τιμών και αναχωρήσεων
Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 

Περιλαμβάνονται:
•Φιλοξενία σε ξενοδοχεία A’ κατηγορίας στις μεγάλες πόλεις και απλά ξενοδοχεία, 
καταλύματα-καταφύγια τουριστικής κατηγορίας στις επαρχιακές πόλεις τα καλύτερα 
δυνατόν χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.
•Πρωινό κάθε μέρα
•Έξι κύρια φαγητά εκ των οποίων ΒοxLunch στην διάρκεια των διαδρομών
•Επισκέψεις, περιηγήσεις, εκδρομές, διαδρομές με πούλμαν και 4x4
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αποικιακή πλευρά της πόλης. Στα 
ορυχεία που θα επισκεφθούμε στη 
συνέχεια, θα ζήσουμε το θρύλο, 
ανακαλύπτοντας τις στοές του 
θανάτου, το βασίλειο του «Eλ 
Tίο», τον τόπο περιπλάνησης 
εκατομμυρίων φαντασμάτων. 

10η μέρα: Ποτόσι-Αλμυρή Λίμνη 
Ουγιούνι (260χλμ.)
Το πρωί θα συνεχίσουμε για την 
αλμυρή λίμνη Ουγιούνι από τις 
μεγαλύτερες στη Βολιβία που 
βρίσκεται σε ξερή ζώνη στο νότιο 
Αλτιπλάνο. Η λίμνη Ουγιούνι 
(Salaras) όπως και πολλές 
άλλες λίμνες στο Αλτιπλάνο 
δημιουργήθηκε από την έντονη 
εξάτμιση του νερού το οποίο δεν 
έχει διέξοδο στη θάλασσα.
Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.

11η μέρα: Ουγιούνι-
Βίλλα Μαρ (330χλμ.)
Η εξερεύνηση των Άνδεων και 
των αλιπέδων, συνεχίζεται με 
προορισμό τη Βίλλα Μαρ. Στη 
διαδρομή θα ανταμειφθούμε με 
εικόνες από κοχλάζουσες θερμές 
πηγές και εκτυφλωτικά αλιπεδα, 
σκεπασμένα με αλάτι, ζώντας 
παράλληλα και την μαγεία της 
οδικής διαδρομής στο μεγαλύτερο 
υψόμετρο του κόσμου, θα έρθουμε 
στους βράχους Las Rochas 
στη συνέχεια και ακολουθεί 
περίπατος στη Βίλλα Μαρ, χωριό 

της κοινότητας των Ινδιάνων 
Κετσονς. Διανυκτέρευση σε τοπικό 
καταφύγιο ή μικρό ξενοδοχείο.

12η μέρα: Βίλλα Μαρ-
Λιμνοθάλασσα Κολοράδα-Έρημος 
Νταλί-Λιμνοθάλασσα Βέρντι-Σαν 
Πέδρο Δε Ατακάμα (350χλμ.)
Συνεχίζουμε την διαδρομή μας 
στα αλίπεδα, στα οποία βρίσκονται 
διάσπαρτα νησάκια, σκορπισμένα 
με κάκτους και πυραμίδες από 
αλάτι για να έρθουμε στη λαγκούνα 
Κολοράδα, το κόκκινο χρώμα της 
οποίας οφείλεται στην απουσία 
πλαγκτόν και στα νερά της φύονται 
φλαμανδικά τριαντάφυλλα, ενώ 
ροζ φλαμίνγκος κατακλύζουν τις 
ακτές της.
Συνεχίζουμε προς την έρημο 
Νταλί για να προσεγγίσουμε τη 
λίμνη Βέρντε (πράσινη) έναν 
εντυπωσιακό υδρόβιο τουρκουάζ 
καθρέπτη. Μεταξύ των δύο 
λιμνών, πτιχώσεις της άμμου, 
βράχια και σκιές μεταμορφώνουν 
το τοπίο σ΄ ένα σουρεαλιστικό 
αριστούργημα.
Οδεύοντας προς τα Χιλοβολιβιανά 
σύνορα και διασχίζοντας την 
οροσειρά των Άνδεων, θα 
συνεχίσουμε για την πλινθόκτιστη 
όαση του Σαν Πέδρο Δε Ατακάμα. 
Ένα χωριό στη Βόρεια όχθη της 
λίμνης Ατακάμα με πλάτος 3000 
τετ. χλμ., η οποία απλώνεται σε 
ένα τοπίο ερήμου μπροστά από 
χιονισμένα βουνά με ηφαίστεια και 

θερμές λίμνες. 
Στη δύση του ηλίου θα θαυμάσουμε 
την πανέμορφη λίμνη η οποία 
λάμπει σε παστέλ αποχρώσεις.

13η μέρα: Σαν Πέδρο Δε 
Ατακάμα-Θερμοπίδακες Τατιο 
(200χλμ.)-Σαντιάγκο της Χιλής
Θα αναχωρήσουμε πολύ νωρίς 
το πρωί (04.00)για τις θερμές 
πηγές (γκέιζερ) του Τάτιο που 
βρίσκονται σε υψόμετρο 4300 
μέτρα και φθάνουν στη μέγιστη 
δραστηριότητα τους το πρωί.
Άφιξη και αμέσως θα δούμε ένα 
θέαμα φανταστικό καθώς δεκάδες 

γκέιζερ ταυτόχρονα εκτοξεύουν 
ψηλά, ζεστό νερό δημιουργώντας 
ένα γοητευτικό αποτέλεσμα, 
σ΄ένα κλίμα πολικό. Αργότερα 
θα έρθουμε στο αεροδρόμιο της 
Καλαμά όπου και η πτήση μας για 
το Σαντιάγκο της Χιλής. 

14η μέρα: Σαντιάγκο της Χιλής-
Πτήση Επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο 
σταθμό. Ολονύκτια πτήση

15η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

Σημειώσεις:
•Τα ξενοδοχεία στις περιοχές του αλατιού επιλέγονται από τα καλύτερα που 
υπάρχουν, χωρίς αυτό να διασφαλίζει ιδιαίτερα καλές υπηρεσίες, λόγω των 
υποανάπτυκτων ζωνών που βρίσκονται. 
•Ζεστά και αντιανεμικά ρούχα είναι απαραίτητα για να σας προφυλάξουν από 
τις θερμοκρασίες στις ερήμους, οι οποίες ιδιαίτερα το βράδυ φθάνουν και 
κάτω του μηδενός (-25C).
•Κανένα οργανικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένων ξύλινων ή δερμάτινων 
ειδών, δεν θα σας επιτραπεί να περάσετε από τα Χιλιανά σύνορα. 



1η μέρα: Αθήνα-Λίμα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο 
και πτήση για τη Λίμα μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. 

2η μέρα Λίμα-περιήγηση πόλης-
Μουσείο Χρυσού 
Σήμερα το πρωί θα περιηγηθούμε 
την πρωτεύουσα του Περού 
για να δούμε, μεταξύ άλλων, 
τις αριστοκρατικές συνοικίες 
Σαν Ισίδρο και Μιραφλόρες, τις 
πλατείες Μπολονιέζι, Γκράου, Σαν 
Μαρτίν και Άρμας, το Προεδρικό 
Μέγαρο, το Δημαρχείο, τον 
Καθεδρικό Ναό και το μοναστήρι 
του Αγίου Φραγκίσκου. Στη 
συνέχεια θα έρθουμε στο μουσείο 
Χρυσού, το οποίο εντυπωσιάζει 
με την πλούσια συλλογή 
χρυσών αντικειμένων, από τους 
προκολομβιανούς πολιτισμούς, 
πολλά από τα οποία είναι 
περισσότερο από 3.000 χρόνια.
Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος.

3η μέρα: Λίμα (προαιρετική 
2ήμερη εκδρομή στην Νάσκα) 
442 χλμ. (7 ώρες)
Σήμερα θα αναχωρήσουμε πολύ 
νωρίς το πρωί για μια προαιρετική 
διήμερη εκδρομή στα νησάκια 
Μπαγιέστας και στα γεωγλυφικά 
σχήματα της Νάσκα. Σε μια 
διαδρομή δίπλα στον Ειρηνικό, 
ανάμεσα από καταπράσινες 
πεδιάδες, από απόλυτα ερημικά 
τοπία και μεγάλες και μικρές 
πόλεις, θα έρθουμε στο Παράκας, 

απ΄ όπου θα έχουμε μια δίωρη 
κρουαζιέρα με ταχύπλοο στον 
υδροβιότοπο Μπαγιέστας, 
έναν επίγειο παράδεισο για 
θαλασσοπούλια και θαλάσσιους 
λέοντες. 
Επιστρέφουμε στο Παράκας και 
συνεχίζουμε για την Νάσκα. Άφιξη 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο.

4η μέρα: Νάσκα-Λίμα 
Το πρωί «πετώντας» με 
μονοκινητήριο αεροπλάνο θα 
θαυμάσουμε από ψηλά το οροπέδιο 
της Νάσκα, την Πάμπα, όπου πριν 
από 2.000 χρόνια δημιουργήθηκαν 
οι μοναδικοί αυτοί γεωγλυφικοί 
σχηματισμοί πάνω στο ξηρό και 
άγονο έδαφός της.
Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε 
ένα εργαστήριο κεραμικής και θα 
επιστρέψουμε στη Λίμα. 

5η μέρα: Λίμα-Πουέρτο 
Μαλντονάδο (Αμαζονία)
Με πτήση θα έρθουμε σήμερα 
στο Πουέρτο Μαλδονάδο, την 
πρωτεύουσα της περιοχής, 
χτισμένη πάνω στη συμβολή δύο 
παραποτάμων του Αμαζονίου. 
Θα μεταφερθούμε στο λιμάνι, 
απ΄ όπου με πιρόγα θα 
αναχωρήσουμε για τον Αμαζόνιο 
που θα μας φιλοξενήσει για δυο 
ημέρες. Μετά το γεύμα μας, θα 
πραγματοποιήσουμε μια υπέροχη 
βόλτα στη φύση κάτω από τις 
φωνές των παπαγάλων Macao 
και των εξωτικών πουλιών του 
Αμαζονίου. 
Επιστροφή στο Lodge για το δείπνο 

μας και αργότερα συνεχίζουμε 
με πιρόγες για νυκτερινό σαφάρι 
αλιγάτορα.

6η μέρα: Πουέρτο Μαλντονάδο 
(Ζούγκλα Αμαζονίου)
Πολύ νωρίς το πρωί θα 
εξορμήσουμε στη ζούγκλα για να 
απολαύσουμε την ανατολή και να 
πετύχουμε τις γιγάντιες βίδρες, 
στην μεγαλύτερη δραστηριότητά 
τους.
Επιστροφή για το πρωινό μας και 
συνεχίζουμε με μια βόλτα στο 
δάσος. 
Το μεσημέρι αναχωρούμε με 
καταμαράν για να εξερευνήσουμε 
το ανατολικό τμήμα της λίμνης 
όπου θα φωτογραφίσουμε ένα ή 
περισσότερα από τα πέντε είδη 
των πιθήκων που ζουν στο δάσος, 
όπως η Καφέ Καπουτσίν μαϊμού. 

7η μέρα: Πουέρτο Μαλντονάδο-
Κούσκο-περιήγηση πόλης 
Το Kούσκο στο οποίο με πτήση θα 
έρθουμε σήμερα ήταν η γενέτειρα 
του αυτοκράτορα της φυλής των 
‘Iνκα. 
Άφιξη και συνεχίζουμε την 
γνωριμία της πόλης όπου μεταξύ 
άλλων θα δούμε την Kεντρική 
πλατεία, την «Πλατεία των 
Πολεμιστών», τον Kαθεδρικό 
που κτίσθηκε από το 1560 μέχρι 
το 1664, το Kένκο και το τείχινο 
συγκρότημα Tambomachay.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο στο 
sacred valley.

8η μέρα: Κούσκο-Μάτσου 
Πίτσου-Κούσκο 
Tο μυστηριακό οχυρό του Mάτσου 
Πίτσου στις Περουβιανές ‘Aνδεις, 
είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
μνημεία στον κόσμο. H πόλη 
περικλείεται στις τρείς πλευρές 
της από ένα απότομο φαράγγι, 
στο βάθος του οποίου κυλά ο 
Oυρουμπάμπα, ένας παραπόταμος 
του Aμαζονίου. 
Mετά από τρεισήμισι ώρες 
διαδρομή με τρένο και 
συνεχίζοντας για μια ώρα ακόμα 
με mini bus, θα έρθουμε στη 
χαμένη πολιτεία των ‘Iνκα, 
για να την εξερευνήσουμε και 
να αποκτήσουμε μια αξέχαστη 
εμπειρία. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

9η μέρα: Κούσκο-Άνδεις-
Σιγιουστανη-Πούνο 
Σε μία διαδρομή μέσα από τοπία 
άγριας ομορφιάς συνεχώς 
εναλλασσόμενα και με το 
υψόμετρο στα 4.335 μέτρα 
στη Λα Ράγια θα έρθουμε στα 
σύνορα των δυο νομών. Αφού 
περάσουμε τη Χουλιάκα, σημαντικό 
εμπορικό κέντρο της περιοχής, θα 
επισκεφθούμε τη Σιγιουστάνη, τη 
νεκρόπολη των Κόγιας και των 
Ίνκας, οι οποίοι επέλεξαν το χώρο 
αυτό για να θάβουν τους υψηλούς 
νεκρούς τους. 
Στη συνέχεια θα σταματήσουμε 
στο σπίτι ενός ιθαγενούς της 
κοινότητας των Κόγιας, για να 
δούμε από κοντά τον παραδοσιακό 
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περου-αμαζοΝια-βολιβια-(Χιλή) 
1 3 - 1 6  Μ έ Ρ έ Σ

Λίμα-(Νάσκα-Νησιά Μπαγιέστας)-Πουέρτο Μαλντονάδο-Αμαζονία-Κούσκο-
Μάτσου Πίτσου-Άνδεις-Πούνο-Νησιά Ούρος-Λίμνη Τιτικάκα-Τιαχουανάκο-Λα Πάζ 
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τρόπο ζωής των ιθαγενών του 
υψιπέδου του Περού και θα 
φθάσουμε στο Πούνο το απόγευμα. 

10η μέρα: Πούνο-Νησιά Ούρος-
Τιαχουανάκο-Λα Πάζ
Πρωινή επίσκεψη στη λίμνη 
Τιτικάκα. Το πλοιάριο θα μας φέρει 
στα νησιά των Ούρος, που είναι 
φτιαγμένα από καλάμια τοτόρας 
και βρίσκονται στον κόλπο του 
Πούνο. Είναι πράγματι μοναδικό το 
φαινόμενο των πλωτών νησιών, 
δύο από τα οποία θα επισκεφθούμε 
για να δούμε πώς ζουν οι ιθαγενείς 
στην καθημερινότητά τους. 
Στη συνέχεια αναχωρούμε για την 

Λα Πάζ, μπαίνουμε στο έδαφος της 
Βολιβίας και οδεύουμε προς τον 
αρχαιολογικό χώρο του Τιβανάκου 
ή Τιαχουανάκο, που στη γλώσσα 
Αϋμάρα σημαίνει “κατοικία των 
θεών”. 
Η επίσκεψή μας περιλαμβάνει το 
“λιθικό μουσείο”, το αρχαιολογικό 
μουσείο και τις ανασκαφές 
στον αρχαιολογικό χώρο, όπου 
βρίσκεται το σημαντικότερο 
μνημείο του Τιαχουανάκο, η 
περίφημη “Πύλη του Ήλιου”. 
Αργότερα συνεχίζουμε για τη 
Λα Παζ, την πρωτεύουσα της 
Βολιβίας. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. 

11η μέρα: Λα Πάζ-περιήγηση 
πόλης-Κοιλάδα του Φεγγαριού 
Στη σημερινή μας πρωινή 
περιήγηση στην πόλη, θα δούμε 
την Ινδιάνικη αγορά, τη διάσημη 
αγορά του Mάγου-γιατρού την 
περίφημη εκκλησία του Aγίου 
Φραγκίσκου, την πλατεία Mουρίλο, 
με τον Καθεδρικό ναό και το 
Παλάτσο ντε Γκοβέρνο και την 
αποικιακή οδό «Calle Jaen», 
Αργότερα θα επισκεφθούμε την 
παράξενη Κοιλάδα του Φεγγαριού 
(Valle di Luna), που όπως λέγεται, 
μοιάζει με την εικόνα της Σελήνης 
και αποτελεί ένα σπάνιο γεωλογικό 
φαινόμενο. 
Tο απόγευμα χρόνος ελεύθερος. 

12η μέρα: Λα Πάζ-Πούνο-Λίμα-
Πτήση επιστροφής 
Το πρωί θα αναχωρήσουμε οδικώς 
για το Πούνο όπου η πτήση μας για 
την Λίμα και η ολονύκτια πτήση 
επιστροφής στην Αθήνα μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού.

13η μέρα: Αθήνα 
Άφιξη στην Αθήνα.

περου-αμαζοΝια-βολιβια-Χιλή

1 6  Μ έ Ρ έ Σ

Το ταξίδι εκτελείται όπως 
ακριβώς περιγράφεται από 
την 1η μέρα μέχρι και την 
11η μέρα και συνεχίζει 
ως εξής :

12η μέρα: Λα Πάζ-
Σαντιάγκο της Χιλής 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για 
την πρωτεύουσα της Χιλής, το 
Σαντιάγκο. 
Άφιξη στην πόλη που ίδρυσε ο 
Ντον Πέδρο ντε Βαλντίβια το 
1541. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας. 

13η μέρα: Σαντιάγκο της Χιλής-
περιήγηση πόλης 
Πρωινή είναι η περιήγηση μας 
στη πρωτεύουσα της χώρας, μία 
ζωντανή μητρόπολη με 5 εκατ. 
κατοίκους. Θα δούμε, μεταξύ 
άλλων, το Προεδρικό Μέγαρο 
«Λα Μονέδα», την Πλατεία των 
όπλων, τον Καθεδρικό ναό, 
το Ταχυδρομείο, την μποέμικη 
συνοικία Μπέλα Βίστα και 
τα προάστια Βατικούρα, Λας 
Κόντες και Προβιντέντσια με την 
μοντέρνα αρχιτεκτονική και τα 
μεγάλα εμπορικά κέντρα. 

14η μέρα: Σαντιάγκο-
Βαλπαραΐσο-Βίνια Ντελ Μάρ-
Σαντιάγκο της Χιλής 
Μετά το πρωινό αναχώρηση 
για μία πανέμορφη ολοήμερη 
εκδρομή στο Βαλπαραίσο, που 
είναι ο ναύσταθμος του πολεμικού 
ναυτικού της Χιλής και έχει κριθεί 
από την Ουνέσκο θησαυρός 
παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 
Αργότερα συνεχίζουμε για τη 
Βίνια Ντελ Μαρ, την πιο γνωστή 
λουτρόπολη της Χιλής, με 
μεγάλες παραλίες, κτίρια του 
19ου αιώνα και υπέροχα πάρκα. 

Επιστροφή στο Σαντιάγκο αργά το 
απόγευμα.

15η μέρα: Σαντιάγο της Χιλής
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την 
ώρα της πτήσης επιστροφής. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
ολονύκτια πτήση για την Αθήνα.

16η μέρα: Αθήνα 
Άφιξη στην Αθήνα 

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4*, στην Βολιβία 5* και Lodge στην Αμαζονία
• Πρωινό κάθε μέρα
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα στο Περού
• Πλήρη Διατροφή στην Αμαζονία

Υγειονομικές Προφυλάξεις:
•Λόγω της 2ήμερης παραμονής στη ζούγκλα του Αμαζονίου (Πουέρτο 
Μαλντονάδο) συνιστάται εμβόλιο κατά του κίτρινου πυρετού και λήψη 
αγωγής για την ελονοσία.



Λίμα-Πούνο-Τιτικάκα-Σιλουστάνι-Κούσκο-Μάτσου Πίτσου-Καταρράκτες Ιγκουασού-
(Μπουένος Άιρες-Ουσουάια-Γη του Πυρός-έλ Καλαφάτε-Παγετώνας Πέριτο Μορένο)

απο τουσ ιΝκασ στο τελοσ του κοσμου
περου-βραζιλια-ιγκουασου-(αργεΝτιΝή-παταγοΝια)

1 3 - 1 6  Μ έ Ρ έ Σ Best

1η μέρα: Aθήνα-Λίμα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για τη Λίμα, πρωτεύουσα 
του Περού. Άφιξη, μεταφορά και 
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

2η μέρα: Λίμα-Περιήγηση πόλης
H Λίμα μοιάζει με σύγχρονη όαση, 
τριγυρισμένη από τις ξερές ακτές 
και την επιβλητική προστασία των 
Άνδεων. 
Στην πρωινή μας περιήγηση, θα 
έρθουμε στην Πλατεία των Όπλων, 
στην καρδιά της πόλης όπου 
βρίσκεται το Προεδρικό Μέγαρο 
και το αρχοντικό Tόρε Tάλιε, στον 
Καθεδρικό ναό όπου βρίσκονται 
τα λείψανα του Πιζάρο και όλα τα 
θαυμαστά δείγματα αποικιακής 
αρχιτεκτονικής. 
Θα συνεχίσουμε με το Πανεπιστήμιο 
Σαν Μάρκο-το παλιότερο στο δυτικό 
ημισφαίριο, την εκκλησία του 
Αγίου Φραγκίσκου με εσωτερικό 
διάκοσμο από πολύτιμα πετράδια, 
την αριστοκρατική συνοικία Σαν 
Iσίδρο και το πολύ ενδιαφέρον 

μουσείο Λάρκο Xερρέρα. 
Στο ελεύθερο σας απόγευμα 
μπορείτε να επισκεφθείτε 
το Μουσείο Χρυσού ή να 
παρακολουθήσετε ταυρομαχίες, που 
εδώ είναι ονομαστές. 
Το βράδυ βγείτε για να περπατήσετε 
στο παλιό κομμάτι της πόλης, 
το οποίο διατηρεί την όμορφη 
ατμόσφαιρα της παλιάς Ισπανικής 
κτήσης.
3η μέρα: Λίμα-Πούνο-
Τιτικάκα-Ούρος
Πτήση για το Πούνο, πρωτεύουσα 
του ομώνυμου νομού. Άφιξη και 
συνεχίζουμε με επίσκεψη στα 
περίφημα «χειροποίητα» νησιά 
των Ούρος, που κατοικούν στην 

εντυπωσιακή λίμνη Τιτικάκα, έναν 
πλούσιο βιότοπο, σε υψόμετρο 
που ξεπερνά τα 4000 μέτρα. 
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. 

4η μέρα: Πούνο-Σιλουστάνι-
Κούσκο
Το πρωί θα αναχωρήσουμε οδικώς 
για το Κούσκο, με ενδιάμεση 
επίσκεψη στο Σιλουστάνι, όπου 
θα επισκεφθούμε του Πύργους-
Ταφικά μνημεία-των Κόλλας, 
μερικά από τα οποία έχουν ύψος 
πάνω από 12 μέτρα.
Συνεχίζουμε με θέα τις χιονισμένες 
Άνδεις, τα χωριά των Ιθαγενών 
Πουκάρα, Λα Ράνα, Ράκτσι και 
Ανταχουάγιλλιας για το Κούσκο.
Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.

5η μέρα: Κούσκο-
Περιήγηση Πόλης
Το πρωί θα περιηγηθούμε την 
αρχαιότερη πρωτεύουσα της 
Αμερικής, με ιστορία περισσότερη 
από χίλια χρόνια.

Θα δούμε, μεταξύ άλλων, την 
Κεντρική Πλατεία, τον Καθεδρικό, 
το Κένκο, το τείχινο συγκρότημα 
Tamboma Chay και το Pucapu-
cana, το Κόκκινο Φρούριο. Το 
απόγευμα χρόνος ελεύθερος.

6η μέρα: Κούσκο-
Μάτσου Πίτσου
Το μυστηριακό οχυρό του Μάτσου 
Πίτσου στις Περουβιανές Άνδεις, 
είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
μνημεία στον κόσμο. H πόλη 
περικλείεται στις τρείς πλευρές 
της από ένα απότομο φαράγγι, 
στο βάθος του οποίου κυλά ο 
Oυρουμπάμπα, ένας παραπόταμος 
του Aμαζονίου. 

Το Μάτσου Πίτσου κτίσθηκε από 
τον πρώτο αυτοκράτορα των 
Ίνκα, τον Πατσακούντι, αλλά ο 
αριθμός των χαρακτηριστικών 
του που είναι προσανατολισμένος 
προς διάφορους ουράνιους 
σχηματισμούς, υπογραμμίζουν 
τη σημασία του και ως ένα 
θρησκευτικό κέντρο. Μετά από 
τρεισήμισι ώρες διαδρομή με τρένο 
και συνεχίζοντας για μια ώρα 
ακόμα με mini bus, θα έρθουμε 
στη χαμένη πολιτεία των Ίνκα, 
για να την εξερευνήσουμε και να 
αποκτήσουμε μια εμπειρία ζωής.

7η μέρα: Κούσκο-
Καταρράκτες Ιγκουασού
Νωρίς το πρωί, με ενδιάμεσο 
σταθμό, θα «πετάξουμε» για τους 
καταρράκτες του Ιγκουασού, που 
βρίσκονται ανάμεσα στη Βραζιλία 
και την Αργεντινή και θεωρούνται 
οι πιο εντυπωσιακοί στον κόσμο. 
Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο. 
Χρόνος στη διάθεσή σας.

8η μέρα: Καταρράκτες 
Ιγκουασού-Επίσκεψη των 
Καταρρακτών
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε 
τους Καταρράκτες, τους οποίους 
δημιουργεί ο ομώνυμος ποταμός, 
καθώς κατεβαίνει την χαμηλή 
πεδιάδα του Παρανά. Θα τους 
περιηγηθούμε και από τις δύο 
πλευρές, την αργεντίνικη και την 
βραζιλιάνικη και θα επιστρέψουμε 
στο ξενοδοχείο μας.

9η μέρα: Καταρράκτες 
Ιγκουασού-Ρίο ντε Ζανέϊρο
Με νέα πτήση θα έρθουμε στο Ρίο 
ντε Ζανέϊρο, την πιο αξιαγάπητη 

πόλη της Αμερικής. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο και χρόνος για να 
γνωρίσετε την Κόπα Καμπάνα, τις 
χρυσές παραλίες και τις άπειρες 
ομορφιές της πόλης.

10η μέρα: Ρίο ντε Ζανέϊρο-
Λόφος του Κορκοβάντο
Το σημερινό μας πρωινό, θα 
ανεβούμε στο Κορκοβάντο, τον 
πλέον διάσημο από τους λόφους 
του Ρίο, για να θαυμάσουμε 
πανοραμικά την πόλη και να 
φωτογραφήσουμε από κοντά το 
γιγάντιο άγαλμα του Χριστού. 
Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος.

11η μέρα: Ρίο ντε Ζανέϊρο-
Περιήγηση Πόλης-Λόφος του 
Ζαχαρόψωμου
Οι πιο έμπειροι ταξιδιώτες λένε 
ότι το Ρίο, είναι η ωραιότερη πόλη 
της Γης, από πλευράς φυσικής 
θέσης.
Η πρωινή περιήγηση στις 

παραλίες της πόλης και στον λόφο 
του «ζαχαρόψωμου», που θα 
ανεβούμε με τηλεκαμπίνες, θα μας 
δώσει την ευκαιρία να κρίνουμε 
και να συγκρίνουμε.

12η μέρα: Ρίο ντε Ζανέϊρο
Τελευταία μέρα του ταξιδιού. 
Κάντε μία γρήγορη βόλτα στην 
πόλη και ετοιμάστε τις βαλίτσες 
σας. Αργότερα «πετάμε» για την 
Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. 
Ολονύκτια πτήση.

13η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 

Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4*
• Πρωινό κάθε μέρα
• Ημιδιατροφή στο Περού 

απο τουσ ιΝκασ στο τελοσ του κοσμου
περου-βραζιλια-ιγκουασου-(αργεΝτιΝή-παταγοΝια)

1 3 - 1 6  Μ έ Ρ έ Σ

περου-ιγκουασου-αργεΝτιΝή-παταγοΝια  1 6  Μ έ Ρ έ Σ
Λίμα-Πούνο-Τιτικάκα-Σιλουστάνι-Κούσκο-Μάτσου Πίτσου-Καταρράκτες Ιγκουασού-Μπουένος Άιρες-
Ουσουάια-Γη του Πυρός-Ελ Καλαφάτε-Παγετώνας Πέριτο Μορένο

Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 8η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής :

9η μέρα: Καταρράκτες 
Ιγκουασού-Ελ Καλαφάτε
Λίγο πριν το μεσημέρι πτήση για 
την Παταγονία και με ενδιάμεσο 
σταθμό προσγειωνόμαστε στο Ελ 
Καλαφάτε, στις όχθες του Λάγκο 
Αρχεντίνο. 

10η μέρα: Ελ Καλαφάτε-Εθνικό 
Πάρκο Παγετώνων
Μετά από το πρωινό ταξιδεύουμε 
στις νότιες ακτές της λίμνης 
Αρχεντίνο, για να προσεγγίσουμε 
τον Παγετώνα Περίτο Μορένο.
Συνεπαρμένοι, θα μείνουμε 
άναυδοι φωτογραφίζοντας τις 
φυσικές ομορφιές της περιοχής.

11η μέρα: Ελ Καλαφάτε-
Ουσουάια
Η σημερινή μας πτήση θα μας 
φέρει πάνω από το «Στενό του 
Μαγγελάνου», στην Ουσουάια, 
στον ακραίο νότο.
Το απόγευμα με πλοιάριο θα 
έρθουμε στα νησιά των «Στενών 
του Μπιγκλ» και το νησί των 
πουλιών και της φώκιας. 

12η μέρα: 
Ουσουάια-Γη του Πυρός
Το πρωί θα συνεχίσουμε με μία 
εκδρομή στο γειτονικό Εθνικό 
Πάρκο της Γης του Πυρός, με την 
ενδιαφέρουσα ενδημική πανίδα.
Θα διασχίσουμε την Κοιλάδα 
του ποταμού Πίπο, με 
τους καταρράκτες του, θα 
φωτογραφίσουμε τον παχουλό 
παπαγάλο Αουστράλ, τα σπάνια 
θαλασσοπούλια Ταπακουλα των 

Άνδεων και τους κάστορες και θα 
κατευθυνθούμε στον Κόλπο της 
Λαπατάια, μέσα από τις λαγκούνες 
Βέρντ και Νέγκρα.

13η μέρα: Ουσουάια-
Μπουένος Άιρες
Σήμερα ένας άλλος κόσμος θα 
αποκαλυφθεί μπροστά μας, 
καθώς με πτήση ερχόμαστε στο 
αεροδρόμιο του Μπουένος Άιρες. 
Πηγαίνοντας προς το ξενοδοχείο 
μας, η κοσμοπολίτικη εικόνα του 
«Παρισιού του Νότου», ξετυλίγεται 
μπροστά μας.

14η μέρα: Μπουένος Άιρες-
Περιήγηση Πόλης
Η πρωινή περιήγησή μας στην 
πρωτεύουσα, θα μας αποκαλύψει 
τις ομορφιές της.
Η φτωχογειτονιά του Σαν Τέλμο, η 
Πλάθα ντελ Μάγκο, ο Καθεδρικός, 

το Προεδρικό Μέγαρο, το Ιστορικό 
Καμπίλντο, το διάσημο Θέατρο 
Κολόν και το Κοιμητήριο, όπου και 
ο τάφος της Εβίτα Περόν, είναι από 
τα σπουδαιότερα από αυτά που θα 
δούμε.

15η μέρα: Μπουένος Άιρες
Φημισμένα για τα δερμάτινά τους, 
αλλά και για άλλα εξαιρετικά είδη 
είναι τα μαγαζιά της πόλης και 
αξίζει να τα επισκεφθείτε.
Αργότερα πτήση με ενδιάμεσο 
σταθμό για την Αθήνα. Ολονύκτια 
πτήση.

16η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.
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1η μέρα: Aθήνα-Λίμα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση με ενδιάμεση αλλαγή 
αεροσκάφους για τη Λίμα, 
πρωτεύουσα του Περού. ‘Aφιξη 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο.

2η μέρα: Λίμα-Περιήγηση 
πόλης-Μουσείο Χρυσού-
Μουσείο Λάρκο Χερέρα
Στη σημερινή μας πρωινή 
περιήγηση θα έρθουμε στην 
Πλατεία των ‘Oπλων, στον 
Kαθεδρικό ναό όπου βρίσκονται 
τα λείψανα του Πιζάρο, στο 
Πανεπιστήμιο Σαν Mάρκο-
το παλιότερο στο δυτικό 
ημισφαίριο-, στην εκκλησία του 
Aγίου Φραγκίσκου και στην 
αριστοκρατική συνοικία Σαν Iσίδρο.
Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο 
Μουσείο Χρυσού, με μία σπουδαία 
συλλογή χρυσών αντικειμένων 
από τους προκολομβιανούς 
πολιτισμούς και αργότερα θα 
έρθουμε στο Μουσείο Πάρκο 
Χερέρα με την σκανδαλιστική 
συλλογή ινδιάνικων κεραμικών.

3η μέρα: Λίμα-Παράκας 
(260 χλμ. 4 ώρες περίπου)
Το πρωινό μας προβλέπεται 
ελεύθερο. Το μεσημέρι 
αναχώρηση για το Παράκας, 
υπέροχο εθνικό καταφύγιο για 
τους λάτρεις της φύσης και των 
αρχαίων πολιτισμών, αφού η 
χερσόνησος κατοικείται από 
το 3000 π.Χ. Εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.

4η μέρα: Παράκας-Νησιά 
Μπαγιέστας-Nάσκα 
(229 χλμ. 3,5 ώρες περίπου)
Το πρωί επιβιβαζόμαστε σε 
πλοιάριο για μια επίσκεψη 
στα νησιά Μπαγιέστας, στα 
οποία θα παρατηρήσουμε 
πλέοντας, μεταξύ άλλων, την 
μυστηριώδη γιγάντια γεωγλυφική 
φιγούρα του Καντελαβρουμ με 
άγνωστη προέλευση, χιλιάδες 
θαλασσοπούλια και την θαλάσσια 
βύδρα Τσιγκουνο, ένα ζώο που 
σπάνια συναντάται αλλού. 
Θα φωτογραφήσουμε τους 
σκοπέλους με τις πολλές εξοχές 
και θα επιστρέψουμε στο λιμάνι 
από όπου θα αναχωρήσουμε 
οδικώς για την Νάσκα, όπου 
το απόγευμα θα έχουμε την 
πτήση μας, πάνω από τις 
περίφημες και αινιγματικές 
γραμμές (γεωγλυφικά) της 
Νάσκα, προστατευόμενο μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO.

5η μέρα: Νάσκα-Αρεκίπα 
(587 χλμ. 12 ώρες περίπου)
Το πρωί θα αναχωρήσουμε οδικώς 
για την γοητευτική Αρεκίπα, 
πνευματική και πολιτιστική 
πρωτεύουσα του Περού.
Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.

6η μέρα: Αρεκίπα-Περιήγηση 
Πόλης-Σάντα Καταλίνα-Φαράγγι 
Κόλκα
Το πρωί θα συνεχίσουμε με μία 

περιήγηση στην πόλη που είναι 
γνωστή με το προσωνύμιο «λευκή 
πόλη» και αυτό είναι εμφανές 
παρατηρώντας το ιστορικό 
κέντρο όπου ο καθεδρικός ναός 
και τα άλλα αποικιακά κτίρια 
έχουν λαμπερό λευκό χρώμα 
κατασκευασμένα με λευκό τόφαλο 
ηφαιστειογενούς προέλευσης, 
το οποίο προστατεύεται από την 
UNESCO. Τα θρησκευτικά της 
κτίρια όπως η εκκλησία των 
Ιησουϊτών και το μοναστήρι της 
Σάντα Καταλίνα φανερώνουν 
την ινδιάνικη επιρροή ενώ 
σιντριβάνια, πλατείες και αυλές 
χαρίζουν στην πόλη μία εικόνα 
ανείπωτης ομορφιάς.
Στη συνέχεια αναχώρηση για το 
περίφημο φαράγγι Κόλκα και τα 
Ινδιάνικα Χωριά.

7η μέρα: Φαράγγι Κόλκα-
Ινδιάνικα Χωριά-Αρεκίπα
Το πρωί συνεχίζουμε για το 
Κρουζ ντελ Κόντορ που θα μας 
αποκαλύψει ένα από τα πλέον 
μεγαλόπρεπα φαράγγια όπου 
μπορείς σχεδόν να δεις τους 
κόνδορες στις μεγαλειώδεις 
πτήσεις τους. 
Στην επιστροφή θα επισκεφθούμε 
τις πόλεις του Πιντσόλο, Μάκα, 
Γιάνκε και Μιραντορ Ανταχουιλκε, 
όπου θα δούμε την έκταση της 
αρχιτεκτονικής των υψιπέδων 
και το Σόνκετ με τους κρεμαστούς 
τάφους και τα ταφικά ειδώλια. 
Επιστροφή στην Αρεκίπα μετά από 
σύντομες στάσεις.

8η μέρα: Αρεκίπα-Κούζκο-
Περιήγηση Πόλης
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Κούζκο, πρωτεύουσα 
και θρησκευτικό κέντρο των ‘Iνκα. 
Το Κούζκο γενέτειρα του 
αυτοκράτορα της φυλής των 
‘Iνκα, που βρίσκεται χτισμένη στα 
3.850 μέτρα, είναι η αρχαιότερη 
πρωτεύουσα της Αμερικής 
με ιστορία, η οποία μετρά 
περισσότερο από χίλια χρόνια. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
το απόγευμα θα συνεχίσουμε με 
μια γνωριμία της πόλης όπου 
μεταξύ άλλων θα δούμε την 
Κεντρική πλατεία, την «Πλατεία 
των Πολεμιστών», τον Καθεδρικό, 
το Kένκο, το τείχινο συγκρότημα 
Tambomachay, το Pucapucara και 
το κόκκινο φρούριο. 

9η μέρα: Κούζκο-Μάτσου Πίτσου
Το μυστηριακό οχυρό του Μάτσου 
Πίτσου στις Περουβιανές Άνδεις, 
είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
μνημεία στον κόσμο. H πόλη 
περικλείεται στις τρείς πλευρές 
της από ένα απότομο φαράγγι, 
στο βάθος του οποίου κυλά ο 
Oυρουμπάμπα, ένας παραπόταμος 
του Aμαζονίου. 
Μετά από τρεισήμισι ώρες 
διαδρομή με τρένο και 
συνεχίζοντας για μια ώρα ακόμα 
με mini bus, θα έρθουμε στη 
χαμένη πολιτεία των ‘Iνκα, για 
να την εξερευνήσουμε και να 
αποκτήσουμε μια εμπειρία ζωής.
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αυΘεΝτικο περου-μαγική βολιβια 
1 8  Μ έ Ρ έ Σ

Λίμα-Παράκας-Νάσκα-Αρεκίπα-Κούζκο-Μάτσου Πίτσου-Άνδεις-Σιλουστάνι-Πούνο-Τιτικάκα-
Ούρος-Τιουανάκου-Λα Παζ-Σούκρε-Ποτοσί
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10η μέρα: Κούζκο-Ιερή Κοιλάδα 
των Ίνκα
Το πρωί θα αναχωρήσουμε 
για την ιερή κοιλάδα των Ίνκα 
και ιδιαίτερα για την ινδιάνικη 
αγορά του Πισάκ η οποία 
ελκύει χιλιάδες επισκέπτες και 
έμπορους από διαφορετικές 
τοπικές κοινότητες οι οποίοι 
είναι ντυμένοι με πολύχρωμες 
και παραδοσιακές φορεσιές. 
Αργότερα θα έρθουμε στο 
Ολλανταϊτάμπο, μια ενδιαφέρουσα 
αρχαιολογική περιοχή με αξιόλογα 
οικοδομήματα, όπως το Τέμπλο 
του Ουρανού και το Βασιλικό 
κέντρο. 
Αργά το απόγευμα θα 
επιστρέψουμε στο Κούζκο. 

11η μέρα: Κούζκο-
Σιλουστάνι-Πούνο 
(389 χλμ 10 ώρες περίπου)
Αναχώρηση οδικώς για το Πούνο, 
Μετά από μια πολύωρη, όμορφη 
και εντυπωσιακή διαδρομή με θέα 
τις χιονισμένες Άνδεις, τα χωριά 
των Ιθαγενών και τις υπαίθριες 
αγορές, άφιξη στο Πούνο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
αναχώρηση για να επισκεφθούμε 
του πύργους-ταφικά μνημεία-στο 
Σιλουστάνι, που κτίσθηκαν από 
τους Kόλλας. 

12η μέρα: Πούνο-
Λίμνη Τιτικάκα-Φυλή Ούρος-
Τιοχουανάκο-Λα Παζ 
Στα σύνορα με το πέρασμα στη 

Βολιβία, στα ύψη των Άνδεων, 
βρίσκεται η πλωτή λίμνη Tιτικάκα 
σε υψόμετρο που ξεπερνά τα 
4.000 μέτρα. Στα περίφημα 
χειροποίητα νησιά της λίμνης, 
κατοικούν οι Ούρος, πολυμήχανοι 
αυτόχθονες της φυλής Γιούρος. 
Εδώ θα έρθουμε σήμερα το 
πρωί πριν αναχωρήσουμε για 
το Τιοχουανάκο, σημαντικό 
αρχαιολογικά χώρο της Βολιβίας.
Συνεχίζουμε για τη Λα Παζ. Άφιξη, 
και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

13η μέρα: Λα Παζ-
Σούκρε-Ποτοσί
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Σούκρε, ιστορική 
πόλη της Βολιβίας. 
Άφιξη και συνεχίζουμε οδικώς για 
το Ποτοσί (166 χλμ.-3 1/2 ώρες 
περίπου), το οποίο βρίσκεται στο 
μυθικό Σέρο Pίκο, το «πλούσιο 
βουνό», έναν τέλειο κώνο που 
υψώνεται με έπαρση στα 4.792 
μέτρα, ανάμεσα στις ψηλές 
κορυφές των Άνδεων. 
Άφιξη στο «Σιντριβάνι του 
Ασημιού» και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. 

14η μέρα: Ποτοσί-
Περιήγηση πόλης-Σούκρε
Σήμερα το πρωί θα περιηγηθούμε 
την πόλη, θα περπατήσουμε στους 
πλακόστρωτους δρόμους της 
για να δούμε τα περίτεχνα παλιά 
αρχοντικά, τις πλούσιες εκκλησίες 
της, όπως αυτή του Αγίου 

Λορέντζου με την πανέμορφη 
πρόσοψη, το μουσείο Casa de la 
Moneda, το εξωτερικό της Αψίδας 
Cobija και τη γραφική αγορά στην 
αποικιακή πλευρά της πόλης. 
Στα αποικιακά ορυχεία που θα 
επισκεφθούμε στη συνέχεια, 
θα ζήσουμε το θρύλο, 
ανακαλύπτοντας τις στοές του 
θανάτου, το βασίλειο του «Eλ 
Tίο», τον τόπο περιπλάνησης 
εκατομμυρίων φαντασμάτων. 
Αργότερα συνεχίζουμε για το 
Σούκρε. 

15η μέρα: Σούκρε-
Περιήγηση πόλης
Το πρωί θα έχουμε μια 
ενδιαφέρουσα περιήγηση στα 
αξιοθέατά του Σούκρε, για 
να δούμε μεταξύ άλλων το 
μουσείο Ρεκολέτα, το Μέγαρο 
της Ελευθερίας, τις περίφημες 
προσόψεις των εκκλησιών του 
Αγίου Λαζάρου και του Αγίου 
Δομίνικου, τα κύρια ιστορικά της 
μνημεία, την κεντρική πλατεία και 
το πάρκο Mπολιβάρ. 
Απόγευμα χρόνος ελεύθερος.

16η μέρα: Σούκρε-Λα Παζ-
Περιήγηση πόλης-Κοιλάδα του 
Φεγγαριού 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Λα Παζ. Άφιξη και 
συνεχίζουμε με την περιήγηση της 
πόλης. Θα ξεκινήσουμε από την 
Ινδιάνικη αγορά και την περίφημη 
εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου 

και θα συνεχίσουμε με την πλατεία 
Mουρίλο, όπου βρίσκεται ο 
Καθεδρικός ναός και το Παλάτσο 
ντε Γκοβέρνο. 
Αργότερα θα έρθουμε στην 
παράξενη Κοιλάδα του Φεγγαριού 
(Valle di Luna), που όπως 
λέγεται, μοιάζει με την εικόνα της 
Σελήνης και αποτελεί ένα σπάνιο 
γεωλογικό φαινόμενο. 
Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος 

17η μέρα: Λα Παζ-Λίμα 
Το πρωί αναχώρηση οδικώς για το 
Πούνο, από όπου με πτήση μέσω 
Λίμα και ενδιάμεσου σταθμού, θα 
έρθουμε στην Αθήνα. Ολονύκτια 
πτήση.

18η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* και 3* στην Νάσκα, Lodge στο Colca
• Πρωινό κάθε μέρα
• Ημιαδιατροφή στο Περού 



αυΘεΝτικοσ ισήμεριΝοσ 
(Νήσια γκαλαπαγκοσ)
εξπρεσ του διαβολου 
1 0 - 1 3  μ ε ρ ε σ

Kίτο-Kαλντερόν-Γραμμή Iσημερινού-Iνδιάνικη αγορά Oταβάλο-Kοτοπαξί-Pιομπάμπα-Eξπρές 
του Διαβόλου-Aλαούσι-Iγκαπίρκα-Kουένκα-έθνικό Πάρκο Κάχας-Γκουαγιακίλ-(Γκαλάπαγκος)

1η μέρα: Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Kίτο.
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

2η μέρα: Kίτο-Περιήγηση πόλης
Tο πρωί συνεχίζουμε με την 
περιήγηση στην πόλη για να 
δούμε μερικές από τις εκατό 
εκκλησίες της που θεωρούνται 
από τις ωραιότερες στο κόσμο, 
όπως του Aγίου Φραγκίσκου και 
την κομπανία του Iησού με τον 
αφάνταστο πλούτο της εσωτερικής 
της διακόσμησης. 
Θα καταλήξουμε στο λόφο 
Πενεσίγιο με το άγαλμα της 
Παρθένου του Kίτο, όπου θα 
έχουμε μια πανοραμική θέα της 
πόλης και των Άνδεων.

3η μέρα: Kίτο-Kαλντερόν-
Γραμμή Iσημερινού-Iνδιάνικη 
αγορά Oταβάλο (100 χλμ)
Aναχώρηση για μια ολοήμερη 
εκδρομή στο Oταβάλο. 
Σύντομη στάση σε μικρά 
χωριουδάκια, οι κάτοικοι των 
οποίων, μεταξύ άλλων, επιδίδονται 
σε είδη ζυμωτών προϊόντων, όπως 
φιγούρες ινδιάνικων κούκλων και 
λουλουδιών.
Στο Oτάβαλο οι Iνδιάνοι 
«Oταβαλένος» κατεβαίνουν 
από τους γύρω λόφους για να 
πουλήσουν ζώα, λαχανικά ή 
είδη λαϊκής τέχνης καθώς και τα 
φημισμένα για τα χρώματα και την 
ύφανση τους χαλιά.
Tο απόγευμα στην επιστροφή μας 
προς το Kίτο θα επισκεφθούμε το 
«σημείο μηδέν», απ’όπου περνάει η 
γραμμή του Iσημερινού.

4η μέρα: Kίτο-Λεωφόρος 
των Hφαιστείων Kοτοπαξί-
Λατακούνκα-Pιομπάμπα
Σήμερα ακολουθούμε τη 
«Λεωφόρο των Hφαιστείων», μία 
διαδρομή πάνω στις ‘Aνδεις, από 
το Kίτο στην Kουένκα. 
Tο Kοτοπαξί (λαιμός του 
φεγγαριού) που θα συναντήσουμε, 
είναι το μεγαλύτερο ενεργό 
ηφαίστειο στον κόσμο.
Συνεχίζοντας για το Pιομπάμπα, 
θα επισκεφθούμε την πόλη Lata-
cunga που βρίσκεται χτισμένη σε 
υψόμετρο 2700. 

5η μέρα: Pιομπάμπα-Eξπρές του 
Διαβόλου-Aλαούσι-Iνγκαπίρκα-
Kουένκα (300 χλμ)
Πολύ νωρίς το πρωί θα 
αναχωρήσουμε για το Aλαούσι, 
μία διαδρομή ανάμεσα από 
τις γραφικότερες πινελιές 
των ‘Aνδεων (84 χλμ), 
χρησιμοποιώντας το θρυλικό 
Eξπρές του Διαβόλου, θα έρθουμε 
στην «Mύτη του Διαβόλου-
El Nariz del Diablo». 
Συνεχίζουμε οδικώς για την 
Iνγκαπίρκα, όπου θα επισκεφθούμε 
τα επιβλητικά μνημεία της εποχής 
των ‘Iνκα, με τον ελλειπτικό 
ναό του Ήλιου και το απόγευμα 
θα έρθουμε στην Kουένκα, το 
πλέον σημαντικό αξιοθέατο του 
Eκουαδόρ και έναν από τους 
αρχιτεκτονικούς θησαυρούς της 
Nότιας Aμερικής.

6η μέρα: Kουένκα-
Περιήγηση πόλης
Στην πρωινή μας περιήγηση στην 
πόλη, θα περπατήσουμε στα μικρά 
πλακόστρωτα δρομάκια της για να 

δούμε υπέροχα κτίρια του 16ου 
αιώνα και να επισκεφθούμε τους 
δύο υπέροχους Kαθεδρικούς, την 
οδό Λούις Kορδέρο με κτίσματα 
του 17ου και 18ου αιώνα, 
την αγορά και το μουσείο των 
αυτόχθονων πολιτισμών. 

7η μέρα: Kουένκα-Γκουαγιακίλ-
Εθνικό Πάρκο Κάχας-Περιήγηση 
Πόλης
Το Γκουαγιακίλ, που θα έρθουμε 
οδικώς, είναι η μεγαλύτερη πόλη 
της χώρας. 
Στην διαδρομή θα επισκεφτούμε 
το εθνικό πάρκο Κάχας, με σπάνια 
φυτά και λουλούδια και 250 
λίμνες. Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. 

8η μέρα: Γκουαγιακίλ-
Περιήγηση Πόλης
Το πρωί θα έχουμε μία περιήγηση 
στα αξιοθέατα του Γκουαγιακίλ, 
η οποία περιλαμβάνει την παλιά 
πόλη, τα παλιά αποικιακά σπιτάκια 
του Mπάριο Λας Πένιας, το 
κάστρο Σάντα ‘Aα, το Πάρκο Σιμόν 
Mπολιβάρ, το ιδιαίτερα όμορφο 
νεκροταφείο και τη νέα πόλη με τα 
όμορφα σύγχρονα κτίρια και τους 
περιποιημένους κήπους. 

9η-10η μέρα: Γκουαγιακίλ-
πτήση επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής με ενδιάμεση 
αλλαγή αεροσκάφους. Oλονύκτια 
πτήση. 
Άφιξη την 10η μέρα στην Αθήνα.

αυΘεΝτικοσ 
ισήμεριΝοσ 
Νήσια 
γκαλαπαγκοσ
1 3  Μ έ Ρ έ Σ

Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέχρι και την 8η μέρα και 
συνεχίζει ως εξής: 

9η μέρα: Γκουαγιακίλ-
Γκαλαπάγκος
Mεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το σημαντικότερο 
βιότοπο του πλανήτη, το 
αρχιπέλαγος Γκαλαπάγκος. 
‘Aφιξη και μεταφορά στο νησί 
Σάντα Kρούζ. 
Xρόνος στη διάθεσή σας.

10η-11η μέρα: Γκαλαπάγκος
Στη διάρκεια της διήμερης 
διαμονής μας στα Γκαλάπαγκος, 
θα δούμε το Σταθμό του Δαρβίνου, 
θα περιηγηθούμε το νησί Mπάλτρα, 
θα επισκεφθούμε την παραλία 
Tortuga και θα απολαύσουμε μια 
ενδιαφέρουσα εκδρομή 
σ’ ένα από τα νησιά Πλάζα, Σέϊμορ, 
Bαρθολομέο ή Δάφνη.

12η-13η μέρα: Πτήση 
επιστροφής
Σήμερα «πετάμε» για το Kίτο, 
όπου και η πτήση επιστροφής με 
ενδιάμεση αλλαγή αεροσκάφους. 
Oλονύκτια πτήση. ‘Aφιξη την 13η 
μέρα στην Aθήνα.
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία A’ κατηγορίας
• Πρωινό κάθε μέρα και ένα γεύμα την 3η μέρα

Υγειονομικές Προφυλάξεις :
•Συνιστάται εμβόλιο κατά του κίτρινου πυρετού και λήψη αγωγής για την 
ελονοσία.
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Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία A’ κατηγορίας
• Πρωινό κάθε μέρα και ένα γεύμα την 3η μέρα

Υγειονομικές Προφυλάξεις :
•Συνιστάται εμβόλιο κατά του κίτρινου πυρετού και λήψη αγωγής για την 
ελονοσία.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 

Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* 
• Lodge στον Αμαζόνιο
• Πρωινό κάθε μερα
• Ημιδιατροφή στο Περού.
• Πλήρης διατροφή στον Αμαζόνιο

μυστικοι δρομοι 
γυροσ περου-αμαζοΝιοσ
κολομβια-ισήμεριΝοσ

1 7  μ ε ρ ε σ

Λίμα-(Νάσκα-Νησιά Μπαγιέστας)-Πουέρτο Μαλντονάδο-Αμαζονία-Κούσκο-Μάτσου Πίτσου-Άνδεις-Πούνο-
Νησιά Ούρος-Λίμνη Τιτικάκα-Μπογκοτά-Βιλα Λα Λέιβα-Κίτο-Καλντερόν-Οταβάλο
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1η μέρα: Αθήνα-Λίμα 
Πτήση για τη Λίμα μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού. 
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. 

2η μέρα Λίμα-περιήγηση πόλης-
Μουσείο Λάρκο Χερέρα 
Το πρωί θα επισκεφτούμε 
τις συνοικίες Σαν Ισίδρο και 
Μιραφλόρες, τις πλατείες 
Μπολονιέζι, Γκράου, Σαν Μαρτίν 
και Άρμας, το Προεδρικό Μέγαρο, 
το Δημαρχείο,τον Καθεδρικό 
Ναό και το μοναστήρι του Αγίου 
Φραγκίσκου. 
Στη συνέχεια θα έρθουμε στο 
Μουσείο Λάρκο Χερέρα.

3η μέρα: Λίμα (προαιρετική 
2ήμερη εκδρομή στην Νάσκα 
Νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουμε 
για μια προαιρετική διήμερη 
εκδρομή στα νησάκια Μπαγιέστας, 
όπου θα περιηγηθούμε σ’έναν 
επίγειο παράδεισο για πουλιά και 
θαλάσσιους λέοντες. 

4η μέρα: Γραμμές της Νάσκα-
Λίμα  
Το πρωί πετώντας με μικρό 
αεροπλάνο θα θαυμάσουμε το 
οροπέδιο της Νάσκα, την Πάμπα, 
με τους σχηματισμούς πάνω στο 
ξηρό και άγονο έδαφός της. 
Επιστροφή στην Λίμα.

5η μέρα: Λίμα-Πουέρτο 
Μαλντονάδο (Αμαζονία)
Πτήση για το Πουέρτο Μαλδονάδο. 
Μεταφορά στο λιμάνι, απ΄ όπου 
με μηχανοκίνητη πιρόγα θα 
αναχωρήσουμε για τον καταυλισμό 
στον Αμαζόνιο. Μετά το γεύμα με 
καταμαράν θα συνεχίσουμε με μία 

εξόρμηση στην λίμνη και με βόλτα 
στη φύση κάτω από τις φωνές 
των παπαγάλων Macao και των 
εξωτικών πουλιών του Αμαζονίου. 
Αργότερα συνεχίζουμε με 
πιρόγες για ένα νυχτερινό σαφάρι 
αλιγάτορα.

6η μέρα: Πουέρτο Μαλντονάδο 
(Ζούγκλα Αμαζονίου)
Εξόρμηση στη ζούγκλα με την 
ανατολή για να δούμε τις γιγάντιες 
βίδρες. Επιστρέφουμε για πρωινό 
και συνεχίζουμε με μια βόλτα στο 
δάσος. 
Αργότερα αναχωρούμε με 
καταμαράν για το ανατολικό τμήμα 
της λίμνης όπου θα δούμε ένα ή 
περισσότερα από τα πέντε είδη των 
πιθήκων.

7η μέρα: Πουέρτο Μαλντονάδο-
Κούσκο-περιήγηση πόλης 
Πτήση για το Κούσκο. 
Άφιξη και συνεχίζουμε για μια 
γνωριμία της πόλης όπου μεταξύ 
άλλων θα δούμε την Kεντρική 
πλατεία, την «Πλατεία των 
Πολεμιστών» και τον Kαθεδρικό, 
το Kένκο.
Μεταφορά στο sacred valley.

8η μέρα: Κούσκο-Μάτσου 
Πίτσου-Κούσκο 
Tο οχυρό του Mάτσου Πίτσου 
είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
μνημεία στον κόσμο. 
Θα το επισκεφθούμε για να το 
εξερευνήσουμε. 
Το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

9η μέρα: Κούσκο-Άνδεις-
Σιγιουστάνη-Πούνο 
Μετά από μία διαδρομή μέσα από 

τοπία άγριας ομορφιάς στις Άνδεις 
θα έρθουμε στη Σιγιουστάνη, θα 
ξεναγηθούμε και θα συνεχίσουμε 
για το Πούνο.       

10η μέρα: Πούνο-Νησιά Ούρος-
Λίμα-Μπογκοτά 
Το πρωί με πλοιάριο θα έρθουμε 
στα νησιά των Ούρος, που είναι 
φτιαγμένα από καλάμια τοτόρας.
Στην συνέχεια μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση μέσω Λίμα 
για την Μπογκοτά.
Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 
             
11η μέρα: Μπογκοτά-περιήγηση 
πόλης- Μουσείο Χρυσού-
Ζιμπαγκουίρα
Στην πρωινή μας περιήγηση, 
μεταξύ άλλων θα δούμε την 
πλατεία Μπολιβάρ, το κοινοβούλιο, 
τα δικαστήρια με τον Αρειο Πάγο 
και την προεδρική κατοικία. 
Συνεχίζουμε με το Μουσείο 
Χρυσού, όπου βρίσκονται χιλιάδες 
ψιλοδουλεμένα κομψοτεχνήματα 
από ατόφιο χρυσάφι της 
Προκολομβιανής εποχής.
Το απόγευμα θα έρθουμε στην 
Zipaquira, όπου θα επισκεφθούμε 
τον υπόγειο καθεδρικό ναό, ο 
οποίος είναι φτιαγμένος από αλάτι. 

12η μέρα: Μπογκοτά-
Προαιρετική εκδρομή στην Βίλα 
Λα Λέιβα 
Μέρα ελεύθερη. Διαθέστε την 
για να αγοράσετε είδη λαϊκής 
τέχνης και σμαράγδια, που είναι 
πραγματικά μοναδικά.
Μπορείτε όμως να συμμετάσχετε 
στην προαιρετική εκδρομή που 
έχουμε σχεδιάσει για την Βίλα Λα 
Λέιβα, την πόλη με την υπέροχη 

αποικιακή αρχιτεκτονική η οποία 
βρίσκεται στην Κορδιλιέρα 
Αρισιτάλ.

13η μέρα: Μπογκοτά-Κίτο 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Kίτο.
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

14η μέρα: Kίτο-Περιήγηση πόλης
Tο πρωί συνεχίζουμε με μια 
περιήγηση στην πόλη για να 
δούμε την εκκλησία του Aγίου 
Φραγκίσκου και την κομπανία 
του Iησού, την πλατεία της 
Ανεξαρτησίας και το άγαλμα της 
Παρθένου του Kίτο.

15η μέρα: Kίτο-Kαλντερόν-
Γραμμή Ισημερινού-Ινδιάνικη 
αγορά Oταβάλο (100 χλμ)
Αναχώρηση για μια ολοήμερη 
εκδρομή στο Oταβάλο, όπου 
οι Iνδιάνοι «Oταβαλένος» 
κατεβαίνουν από τους γύρω 
λόφους για να πουλήσουν ζώα, 
λαχανικά ή είδη λαϊκής τέχνης 
καθώς και χαλιά, φτιαγμένα μόνο 
από άντρες.
Στην επιστροφή μας θα δούμε το 
«σημείο μηδέν», απ’όπου περνάει 
η γραμμή του Ισημερινού για να 
φωτογραφίσουμε το μνημείο «Mit-
ad del Mundo».

16η μέρα: Κίτο 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Αθήνα. 
Ολονύκτια πτήση.

17η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.





βορεια 
αμερική
ωκεαΝια



Νεα υορκή 
μαϊαμι-ορλαΝτο 
1 0  μ ε ρ ε σ

Νέα Υόρκη-Μαϊάμι-Ακρωτήριο Κανάβεραλ
Ορλάντο-(Disneyworld-Universal Studios)

1η μέρα: Αθήνα-Νέα Υόρκη
Πτήση για την Νέα Υόρκη.
 Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα 
στην πόλη.

2η μέρα: Νέα Υόρκη
Περιήγηση Πόλης
Το πρωί θα έχουμε την πρώτη μας 
περιήγηση στην πόλη. 
Θα δούμε, μεταξύ άλλων, 
το άγαλμα του Χριστόφορου 
Κολόμβου, το Λίνκολν Σέντερ, το 
Σέντραλ Παρκ, το Πανεπιστήμιο 
Columbia, το μνημείο του 
στρατηγού Γκραντ, το Χάρλεμ, 
το Apollotheater και την 5η 
λεωφόρο.
Συνεχίζουμεμε το Ροκφέλερ 
Σέντερ, την ΤάιμςΣκουέρ και το 
Μπρόντγουεϊ.

3η μέρα: Νέα Υόρκη
Περιήγηση Πόλης και Κρουαζιέρα
Η περιήγησή μας σήμερα 
συνεχίζεται με το Γκρίνουιτς 
Βίλατζ, το Ηστ Βίλατζ, το N.Y.U, 
το Σόχο, τη Μικρή Ιταλία, την 
Τσάινα Τάουν και την Γουωλ Στριτ, 
το σημείο μηδέν, το Οικονομικό 
Κέντρο, το Μπάτερυ Παρκ και 
τις προβλήτες του Ανατολικού 
Μανχάτταν, όπου θα έχουμε 
μία επίσκεψη στο Μέγαρο των 
Ηνωμένων Εθνών. 
Αργότερα θα απολαύσουμε μια 
κρουαζιέρα γύρω από το νησί του 
Μανχάταν, στον ποταμό Hudson, το 
ιστορικό Έλλις Άιλαντ, το Άγαλμα 
της Ελευθερίας για να δούμε 
το Στέιτεν Άιλαντ, τις παλαιές 
προβλήτες, την μεγάλη γέφυρα 
Βερενζάνο και το Λογκ Άιλαντ με 
το Μπρούκλιν. 
Επιστροφή με τα πόδια ή με ταξί 
στο ξενοδοχείο.

4η μέρα: Νέα Υόρκη-Μαϊάμι
Πτήση για το Μαϊάμι.
Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος.

5η μέρα: Μαϊάμι
Περιήγηση Πόλης 
Στην πρωινή μας περιήγηση θα σας 
γνωρίσουμε, μεταξύ άλλων, τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα και τις 
διάσημες παραλίες, την κεντρική 
αγορά, το κέντρο, το Coconut 
Grove και την Κουβανέζικη 
συνοικία.

6η μέρα: Μαϊάμι-Ορλάντο-
(Ακρωτήριο Κανάβεραλ)
Αναχώρηση οδικώς για το 
Ορλάντο, με ενδιάμεση επίσκεψη 
στο Διαστημικό Κέντρο Κέννεντυ 
στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ, 
όπου θα παρακολουθήσουμε 
πώς συναρμολογούνται και 
εκτοξεύονται τα διαστημικά 
λεωφορεία, καθώς και την 
εκπαίδευση των Αστροναυτών. 
Άφιξη στο Ορλάντο και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

7η μέρα: Ορλάντο
(προαιρετική εκδρομή στη 
Disneyworld-MagicKingdom)
Ελεύθερη μέρα. Σας προτείνουμε 
μία ημερήσια επίσκεψη στο 
Μαγεμένο Βασίλειο του Disney, το 
πιο χαρούμενο μέρος του πλανήτη 
μας.

8η μέρα: Ορλάντο-(προαιρετική 
επίσκεψη στο Epcot Center)
Ελεύθερη μέρα.
Σας προτείνουμε μία ημερήσια 
επίσκεψη στην άλλη δημιουργία 
του Οργανισμού Ντίσνεϋ, το Epcot 
Center που είναι μια πρότυπη 
κοινωνία του μέλλοντος, όπου 
παρουσιάζονται πολλά θεάματα 
μέσα από την εξέλιξη της 
επιστήμης και της τεχνολογίας. 

9η-10η μέρα: Ορλάντο-Αθήνα
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής, με ενδιάμεσο 
σταθμό. Ολονύκτια πτήση.
Άφιξη την 10η μέρα στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας (Δωμάτιο μόνο)
• Ελληνόφωνος αρχηγός-ξεναγός

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Έξοδα ΕΣΤΑ, ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια

130 131



Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας (Δωμάτιο μόνο)
• Ελληνόφωνος αρχηγός-ξεναγός

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Έξοδα ΕΣΤΑ, ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια

130

Νεα υορκή
ή πολή του Θεου
8  μ ε ρ ε σ

1η μέρα: Αθήνα-Νέα Υόρκη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο 
και πτήση με ενδιάμεση 
αλλαγή αεροσκάφους για 
τη μοναδική Nέα Yόρκη, μια 
από τις πιο πολυπληθείς και 
πυκνοκατοικημένες πόλεις του 
κόσμου, χτισμένη το 1624 από 
τους Oλλανδούς, στις εκβολές 
του ποταμού Xάντσον.
Άφιξη στην πόλη που τότε 
ονομαζόταν Nέο ‘Aμστερνταμ 
και είχε αναπτυχθεί στην περιοχή 
που σήμερα είναι γνωστή ως 
«Kάτω Mανχάταν». 
Mεταφορά στο ξενοδοχείο.

2η μέρα: Νέα Υόρκη
Περιήγηση πόλης
H πολύβουη ζωή των μεγάλων 
δρόμων της, οι πολυάνθρωπες 
συνοικίες με τις εθνικές τους 
ιδιαιτερότητες, τα πανύψηλα 
κτίρια, οι ουρανοξύστες από 
πέτρα, τσιμέντο, γυαλί και 
χάλυβα παρουσιάζονται μπροστά 
μας καθώς συνεχίζουμε με μια 
περιεκτική πρωινή περιήγηση 
στην πόλη. Θα δούμε μεταξύ 
άλλων, το άγαλμα του 
Χριστόφορου Κολόμβου, το 
Λίνκολν Σέντερ (Μετροπόλιταν 
Όπερα-Φιλαρμονική), το Σέντραλ 
Παρκ, το Πανεπιστήμιο Colum-
bia, το μνημείο του στρατηγού 
Γκραντ, το Χάρλεμ και το Apollo 
theater. 
Αργότερα θα έρθουμε στο 
Ροκφέλερ Σέντερ, την Τάιμς 
Σκουέρ και το Μπρό-ντγουεϊ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

3η μέρα: Νέα Υόρκη
Περιήγηση πόλης
(Κρουαζιέρα στον ποταμό 
Χάντσον)
Η Νέα Υόρκη ξαπλώνεται 
νωχελικά πάνω σε τρία μεγάλα 
νησιά αλλά και σε τρία μικρό-
τερα που επάνω τους φαντάζουν 
δυναμικά τα ομορφότερα 
αξιοθέατα. 
Θα έχουμε την ευκαιρία να 
τα γνωρίσουμε σήμερα στην 
περιήγηση που ακολουθεί στο 
Γκρίνουιτς Βίλατζ, στο Ηστ 
Βίλατζ, στο N.Y.U , το Σόχο, τη 
Μικρή Ιταλία, την Τσάινα Τάουν 
και την Γουωλ Στριτ.
Το σημείο μηδέν, όπου έχει 
δημιουργηθεί ένα μνημείο 
αντάξιο της σημασίας της 11ης 
Σεπτεμβρίου, το Οικονομικό 
Κέντρο και το Μπάτερυ Παρκ 
όπου θα δούμε από μακριά το 
Άγαλμα της Ελευθερίας. 
Στην συνέχεια θα περάσουμε 
από την Προβλήτα 17, από τις 
εγκαταστάσεις της οποίας η θέα 
προς τον ποταμό East και την 
κρεμαστή γέφυρα του Μπρούκλιν 
είναι πανέμορφη.
Η βόλτα μας ολοκληρώνεται 
με μια κρουαζιέρα στον ποταμό 
Hudson. 
Επιστροφή με τα πόδια ή με ταξί 
στο ξενοδοχείο μας. 

4η μέρα: Νέα Υόρκη 
Εξερεύνηση του Μανχάταν 
με ξεναγό
Για σήμερα έχουμε 
προγραμματίσει εναν μοναδικό 

περίπατο στην πόλη με τον 
συνοδό σας στις γειτονιές της 
Νέας Υόρκης. 
Θα μετακινηθούμε με το 
μετρό για να γνωρίσουμε την 
καθημερινότητα των κατοίκων 
της και θα χαλαρώσουμε στα πιο 
γνωστά στέκια του Μανχάταν 
απολαμβάνοντας τον καφέ μας. 
Αργότερα θα πάρουμε μια γεύση 
από τις περιοχές που γυρίστηκαν 
το Sex and the city και το Gossip 
Girl,το Soho,East και West Vil-
lage, Chelsea. 

5η μέρα: Νέα Υόρκη-Wood-
bury Commons Outlets 
(προαιρετικό)
Στην ελεύθερη μέρα σας 
μπορείτε να συμμετάσχετε στην 
προαιρετική επίσκεψη που 
έχουμε προγραμματίσει στο 
σπουδαίο εμπορικό κέντρο, το 
περίφημο Woodbury Commons 
που βρίσκεται λίγο έξω από τη 
Νέα Υόρκη, όπου θα βρείτε σε 
απίθανες τιμές επώνυμα ρούχα 
(Gucci, Escada, Nike, Ralph 
Lauren, Donna Karan, Calvin 
Klein και Gap).

6η μέρα: Νέα Υόρκη 
προαιρετική εκδρομή στην 
Ουάσιγκτον DC
Στην Ουάσιγκτον DC, 
πρωτεύουσα της Ομοσπονδίας, 
η οποία εντυπωσιάζει με την 
μεγαλόπρεπη και ήρεμη δύναμή 
της, χτισμένη δίπλα στον ποταμό 
Ποτόμακ και τον παραπόταμό 
του Ανακόστια,έχουμε σχεδιάσει 

για σήμερα μια ολοήμερη 
εκδρομή. 
Το National Mall, οι λίμνες 
που έγιναν ειδικά για να 
καθρεφτίζονται σ’ αυτές τα 
πανέ-μορφα κτίρια και τα 
μνημεία της, το Καπιτώλιο με την 
θεσπέσια ροτόντα και το άγαλμα 
της Ελευθερίας στην κορυφή 
του και η περιοχή του DuPont 
Circle θα σας ενθουσιάσουν, άν 
αποφασίσετε να συμμετάσχετε 
για να την κατακτήσετε.

7η μέρα: Νέα Υόρκη
Συμπληρώστε τις αγορές σας 
και αργότερα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση για 
την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού. 
Ολονύκτια πτήση.

8η μέρα: Αθήνα
‘Αφιξη στην Αθήνα.
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας (Δωμάτιο μόνο)
• Δύο μέρες περιήγηση στην Νέα Υόρκη
• Μια περιήγηση με τα πόδια στο Μανχάταν
• Κρουαζιέρα στον ποταμό Hudson
• Ελληνόφωνος αρχηγός-ξεναγός

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Έξοδα ΕΣΤΑ, ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια



Νεα υορκή
καλιφορΝια 
1 2  μ ε ρ ε σ

Νέα Υόρκη-Λας Βέγκας-Grand Canyon- Λος Άντζελες-Disneyland- 
Universal Studios-Hollywood-Σαν Ντιέγκο

1η μέρα:Αθήνα-Νέα Υόρκη
Πτήση για την Νέα Υόρκη.
 Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για 
μια βόλτα στην πόλη.

2η μέρα:Νέα Υόρκη-Περιήγηση 
Πόλης
Το πρωί θα έχουμε την πρώτη μας 
περιήγησηστην πόλη. 
Θα δούμε, μεταξύ άλλων, 
το άγαλμα του Χριστόφορου 
Κολόμβου, το Λίνκολν Σέντερ, το 
Σέντραλ Παρκ, το Πανεπιστήμιο 
Columbia, το μνημείο του 
στρατηγού Γκραντ, το Χάρλεμ, το 
Apollotheaterκαι την 5η λεωφόρο.
Συνεχίζουμεμε το Ροκφέλερ 
Σέντερ, την ΤάιμςΣκουέρ και το 
Μπρόντγουεϊ.

3η μέρα: Νέα Υόρκη-Περιήγηση 
Πόλης και Κρουαζιέρα
Η περιήγησή μας σήμερα 
συνεχίζεται με το Γκρίνουιτς 
Βίλατζ, το Ηστ Βίλατζ, Το N.Y.U, 
το Σόχο, τη Μικρή Ιταλία, την 
Τσάινα Τάουν και την Γουωλ Στριτ, 
το σημείο μηδέν, το Οικονομικό 
Κέντρο, το Μπάτερυ Παρκ και 
τις προβλήτες του Ανατολικού 
Μανχάτταν, όπου θα έχουμε 
μία επίσκεψη στο Μέγαρο των 
Ηνωμένων Εθνών. 
Αργότερα θα απολαύσουμε μια  
κρουαζιέρα γύρω από το νησί του 
Μανχάταν, στον ποταμόHudson, το 
ιστορικό Έλλις Άιλαντ, το Άγαλμα 
της Ελευθερίας για να δούμε 
το Στέιτεν Άιλαντ, τις παλαιές 
προβλήτες, την μεγάλη γέφυρα 
Βερενζάνο και το Λογκ Άιλαντ με 
το Μπρούκλιν. 
Επιστροφή με τα πόδια ή με ταξί 
στο ξενοδοχείο.

4η μέρα:Νέα Υόρκη
Λας Βέγκας
Πτήση για την πόλη της χαράς και 
της ψυχαγωγίας.
Άφιξη στο Λας Βέγκας και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή 
σας.

5η-6η μέρα:Λας Βέγκας
(προαιρετική επίσκεψη στα 
Premium Outlets και Γκραντ 
Κανυον)
Δύο μέρες έχετε στη διάθεσή σας 
για να περιπλανηθείτε στην πόλη.
Αν δεν σας γοητεύουν τα 
αξιοθέατά της, σας προτείνουμε 
μία επίσκεψη στα Premium 
Outlets ή μία εναέρια διαδρομή 
στο φαράγγι του Γκραντ Κάνυον, 
πάνω από την Κοιλάδα της 
Φωτιάς, το απολιθωμένο δάσος 
και το φράγμα Χούβερ στην 
τεχνητή λίμνη του Μιντ. 

7η μέρα:Λας Βέγκας
Λος Άντζελες
Σήμερα διασχίζοντας την έρημο 
της Νεβάδα, θα έρθουμε στο 
Λος Άντζελες, την πόλη των 
“Αγγέλων”. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και ακολουθεί 
περίπατος με τον ξεναγό μας στην 
πόλη.

8η μέρα:Λος Άντζελες
Περιήγηση Πόλης-(προαιρετική 
επίσκεψη στα Universal Studios 
Hollywood)
Στην πρωινή μας περιήγηση, 
μεταξύ άλλων, θα επισκεφθούμε 
το Μιούζικ Σέντερ και το Disney-
ConcertHall. 
Στο Hollywood θα δούμε 
το Κινέζικο Θέατρο όπου 

παρουσιάζονται οι πρεμιέρες των 
κινηματογραφικών ταινιών και το 
ΚodakTheater όπου κάθε χρόνο 
γίνεται η περίφημη τελετή της 
απονομής των Βραβείων Όσκαρ.
Θα συνεχίσουμε με το BeverlyHills, 
περνώντας από το φημισμένο 
Ροντέο Ντράϊβ και τις όμορφες 
παραλίες της πόλης.
Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε, 
(προαιρετικά) για μία μοναδική 
περιήγηση στα κινηματογραφικά 
στούντιος της Γιουνιβέρσαλ. 

9η μέρα:Λος Άντζελες  
(προαιρετική επίσκεψη στη 

Disneyland)
Μία ελεύθερη μέρα που μπορείτε 
να την αφιερώσετε στον κόσμο 
του Ντίσνεϋ, τον κόσμο του 
παραμυθιού που δημιούργησε η 
φαντασία του Γουώλτ Ντίσνεϋ. 
Θα δούμε, μεταξύ άλλων, την 
οδό της Αμερικής, τη χώρα της 
περιπέτειας, το διαστημικό βουνό 
και το κάστρο της σταχτοπούτας.

10η μέρα:Λος Άντζελες
(προαιρετική εκδρομή στο
Σαν Ντιέγκο)
Ημέρα ελεύθερη. Μπορείτε, 
προαιρετικά να ακολουθήσετε μία 
εκδρομή στο Σαν Ντιέγκο, κοντά 
στα μεξικάνικα σύνορα. 
Στο Λονγκ Μπιτς, θα δούμε το 
ρώσικο υποβρύχιο Scorpion και το 
παλαιό Υπερωκεάνιο Κουήν Μαίρη Ι, 
το οποίο σήμερα έχει μετατραπεί σε 
ξενοδοχείο και σε χώρο γαμήλιων 
δεξιώσεων.
Άφιξη στο Σαν Ντιέγκο, μία 
πραγματικά εντυπωσιακή πόλη στις 
οποίας τις ακατανίκητες ομορφιές 

θα περιηγηθούμε.
Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή 
στο Λος Άντζελες. 

11η -12η μέρα:Λος Άντζελες
 Αθήνα
Πτήση για την Αθήνα, με ενδιάμεσο 
σταθμό. Ολονύκτια πτήση.
Άφιξη την 12η μέρα στην Αθήνα.
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας (Δωμάτιο μόνο)
• Ελληνόφωνος αρχηγός-ξεναγός

Δεν Περιλαμβάνονται  
• Έξοδα ΕΣΤΑ, ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια



Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας (Δωμάτιο μόνο)
• Πρωινό από πλούσιο αμερικανικό μπουφέ στους καταρράκτες Νιαγάρα
• Ελληνόφωνος αρχηγός-ξεναγός

Δεν Περιλαμβάνονται  
• ΕΣΤΑ, ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια

Νεα υορκή
Νιαγαρασ
τοροΝτο
ουασιΝγκτοΝ 
1 0 - 1 1  μ ε ρ ε σ
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1η μέρα: Αθήνα-Νέα Υόρκη
Πτήση για την Νέα Υόρκη.
 Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα 
στην πόλη.

2η μέρα: Νέα Υόρκη
Περιήγηση Πόλης
Το πρωί θα έχουμε την πρώτη μας 
περιήγηση στην πόλη. 
Θα δούμε, μεταξύ άλλων, 
το άγαλμα του Χριστόφορου 
Κολόμβου, το Λίνκολν Σέντερ, το 
Σέντραλ Παρκ, το Πανεπιστήμιο 
Columbia, το μνημείο του 
στρατηγού Γκραντ, το Χάρλεμ, 
το Apollotheater και την 5η 
λεωφόρο.
Συνεχίζουμε με το Ροκφέλερ 
Σέντερ, την ΤάιμςΣκουέρ και το 
Μπρόντγουεϊ.

3η μέρα: Νέα Υόρκη
Περιήγηση Πόλης και Κρουαζιέρα
Η περιήγησή μας σήμερα 
συνεχίζεται με το Γκρίνουιτς 
Βίλατζ, το Ηστ Βίλατζ, Το N.Y.U, 
το Σόχο, τη Μικρή Ιταλία, την 
Τσάινα Τάουν και την Γουωλ Στριτ, 
το σημείο μηδέν, το Οικονομικό 
Κέντρο, το Μπάτερυ Παρκ και 
τις προβλήτες του Ανατολικού 
Μανχάτταν, όπου θα έχουμε 
μία επίσκεψη στο Μέγαρο των 
Ηνωμένων Εθνών. 
Αργότερα θα απολαύσουμε μια 
κρουαζιέρα γύρω από το νησί του 
Μανχάταν, στον ποταμό Hudson, το 
ιστορικό Έλλις Άιλαντ, το Άγαλμα 
της Ελευθερίας για να δούμε 

το Στέιτεν Άιλαντ, τις παλαιές 
προβλήτες, την μεγάλη γέφυρα 
Βερενζάνο και το Λογκ Άιλαντ με 
το Μπρούκλιν. 
Επιστροφή με τα πόδια ή με ταξί 
στο ξενοδοχείο μας.

4η μέρα: Νέα Υόρκη
(προαιρετική επίσκεψη στα 
WoodburyCommonsOutlets)
Μέρα ελεύθερη για βόλτες στην 
πόλη και επίσκεψη σε μουσεία και 
στις γειτονιές της Νέας Υόρκης.
Προαιρετικά προτείνουμε μία 
επίσκεψη στο μεγαλύτερο και 
πλουσιότερο εμπορικό κέντρο, το 
περίφημο WoodburyCommons.

5η μέρα: Νέα Υόρκη-
Καταρράκτες του Νιαγάρα 
(636 χλμ.)
Αναχώρηση οδικώς για τους 
περίφημους Καταρράκτες του 
Νιαγάρα.
Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.
Αργότερα θα έχουμε μία 
επίσκεψη, με τον ξεναγό στους 
φωταγωγημένους καταρράκτες, 
που βρίσκονται κοντά μας.

6η μέρα: Καταρράκτες Νιαγάρα-
Κρουαζιέρα-
Εκδρομή στο Τορόντο
Η μέρα μας σήμερα αρχίζει με την 
επίσκεψη στους Καταρράκτες που 
σχηματίζονται από τον ποταμό 
Νιαγάρα. 
Εδώ θα έχουμε μία πανοραμική 
θέα του « πετάλου » των 
καταρρακτών και θα συνεχίσουμε 

με μία κρουαζιέρα μέσα στους 
καταρράκτες. 
Αργότερα θα αναχωρήσουμε για 
μία εκδρομή στο Τορόντο, όπου 
θα περιηγηθούμε τον Πύργο C.N., 
το περίφημο σύμπλεγμα Rogers 
Center, το Δημαρχείο, το Eaton 
Center, το λιμάνι και την μεγάλη 
Ελληνική Συνοικία του Ντανφορθ. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.

7η μέρα: Καταρράκτες Νιαγάρα
Ουάσιγκτον (663 χλμ)
Αναχώρηση οδικώς, για την 
Πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την 
Ουάσιγκτον DC. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 
Χρόνος στη διάθεσή σας.

8η μέρα: Ουάσιγκτον
Περιήγηση Πόλης
Στην πρωινή μας περιήγηση στην 
πόλη, θα δούμε τα μνημεία 

των Αμερικανών προέδρων 
Ουάσιγκτον, Τζέφερσον και 
Λίνκολν, την πλατεία Λαφαγιέτ, 
τον Λευκό Οίκο, το Καπιτώλιο, 
το Ανώτατο Δικαστήριο, την 
Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου, 
την Εθνική Πινακοθήκη, το 
Μέγαρο των Εθνικών Αρχείων, 
το Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν και τους 
τάφους των Κέννεντυ.

9η-10η μέρα: Ουάσιγκτον DC
Νέα Υόρκη (350 χλμ)-Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο και αργότερα θα 
αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο 
της Νέας Υόρκης.
Ολονύκτια πτήση.
Άφιξη την 10η μέρα στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας (Δωμάτιο μόνο)
• Ελληνόφωνος αρχηγός-ξεναγός

Δεν Περιλαμβάνονται  
• Έξοδα ΕΣΤΑ, ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια



Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4*
• Πρωινό κάθε μέρα

Νήσια Χαβαήσ 
λοσ αΝτζελεσ
(καλιφορΝια-καΝαδασ) 
1 1 - 1 6  μ ε ρ ε σ
Χονολουλου-Μάουι-Λος Άντζελες-(Σαν Φρανσίσκο-Βανκούβερ) 
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1η μέρα: Αθήνα-Χονολουλού 
Αναχώρηση για την Χαβάη μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού. 
Άφιξη στην Χονολούλου, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

2η μέρα: Χονολουλού-
περιήγηση νησιού
Η πρωινή μας περιήγηση στο 
νησί Οάχου οπου βρίσκεται η 
Χονολουλού, θα μας χαρίσει την 
υπέροχη ομορφιά του μέσα από τα 
αρώματα των λουλουδιών του και 
την ασίγαστη Χαβανέζικη μελωδία. 
Θα δούμε το πανέμορφο Οάχου και 
προσπερνώντας τον παλιό κρατήρα 
Diamonds θα έρθουμε στον 
κόλπο Χανάουμα. Στην συνέχεια 
θα ανηφορήσουμε στο ύψωμα 
Νάπολι. Το απόγευμα χρόνος 
ελεύθερος στην διάθεση σας.

3η μέρα: Χονολουλού 
Στην ελεύθερη μέρα σας στην 
πρωτεύουσα της Χαβάης μπορείτε 
να κολυμπήσετε, να τριγυρίσετε 
στην πόλη ή να επισκεφτείτε 
το πολυνησιακό κέντρο με τα 
εντυπωσιακά κτίσματα των νησιών 
του Ειρηνικού. 

4η μέρα: Χονολουλού-Μάουι 
Μετά το πρωινό μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση για το 
Μάουι το δεύτερο ομορφότερο και 
μεγαλύτερο νησί της Χαβάης. 
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

5η-6η μέρα: Μάουι 
Δύο μέρες ελεύθερες έχετε στο 
υπέροχο νησί που ψηφίζεται για 
είκοσι χρόνια ως το καλύτερο στον 
κόσμο. Στο γοητευτικό νησί του 
συμπλέγματος της Χαβάης έχουμε 

την δυνατότητα να απολαύσουμε 
193 χλμ υπέροχης ακτογραμμής, 
να φωτογραφίσουμε τις ομορφιές 
του, να χαλαρώσουμε στις 
παραλίες του ή να περπατήσουμε 
στην χαριτωμένη πόλη Λαχαίνα, 
αρχαία πρωτεύουσα των νησιών 
και να επισκεφθούμε το ηφαίστειο 
Χαλεακάλα που προσφέρει μια 
πανοραμική θέα του νησιού.

7η μέρα: Μάουι-Λος Άντζελες  
Μετά το πρωινό πτήση για το Λος 
Άντζελες, την κοσμοπολίτικη 
πόλη που βρίσκεται «ξαπλωμένη» 
ανάμεσα στα όρη Σαν Γκαμπριέλ 
και τον Ειρηνικό Ωκεανό. 
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

8η μέρα: Λος Άντζελες-
περιήγηση πόλης  
Το πρωί στην περιήγηση μας στην 

πόλη θα δούμε το Χόλιγουντ που 
ανήκει στον μύθο και το Μπέβερλυ 
Χίλς το οποίο κατοικείται από 
μια Ελίτ πλουσίων και από τους 
διασημότερους καλλιτέχνες. 
Θα συνεχίσουμε αργότερα με το 
Ροντέο Ντράιβ και την αγορά των 
αγροτών και θα καταλήξουμε στην 
παλιά Μεξικανική συνοικία που 
κρατάει ακόμα το αποικιακό της 
στοιχείο.

9η μέρα: Λος Άντζελες
Μέρα ελεύθερη. Μπορείτε να 
λάβετε μέρος στην προαιρετική 
επίσκεψη που έχουμε σχεδιάσει 
στην πασίγνωστη Disneyworld.

10η-11η μέρα: Λος Άντζελες  
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
ολονύκτια πτήση με ενδιάμεσο 
σταθμό. Άφιξη την 11η μέρα στην 
Αθήνα.

Νήσια Χαβαήσ- 
λοσ αΝτζελεσ-
καλιφορΝια-
καΝαδασ
1 6  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 9η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής:

10η μέρα: Λος Άντζελες-Σαν 
Φρανσίσκο
Πτήση για το Σαν Φρανσίσκο. 
Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος στην διάθεση σας

11η μέρα: Σαν Φρανσίσκο-
περιήγηση πόλης
Στην πρωινή μας περιήγηση θα σας 
γνωρίσουμε την εμπορική περιοχή, 
την North Beach, την Chinatown, 
την Πρεσίντο, το πάρκο της Χρυσής 
πύλης και των παλιών γειτονιών, 
την Union Square, την όπερα, 
το δημαρχείο και τις δίδυμες 
κορυφές απο όπου θα έχουμε μια 
πανοραμική θέα της πόλης.

12η μέρα: Σαν Φρανσίσκο-
Βανκούβερ 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Βανκούβερ. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.
Χρόνος στην διάθεσή σας.

13η μέρα: Βανκούβερ-
περιήγηση πόλης
Το πρωί θα περιηγηθούμε στο 
σπουδαιότερο λιμάνι του Καναδά 
στον Ειρηνικό Ωκεανό. 
Θα δούμε το Canada Place, το 
Πάρκο Κουήν Έλίζαμπεθ, το 
Εγκλις Μπέϊ, την ξεχωριστή 
παλαιά ιστορική Γκάστάουν με 
το βικτωριανό στυλ του 1887, το 
Europe Hotel και την Τσάινα Τάουν. 

14η μέρα: Βανκούβερ-
Νησί Βικτόρια 
Το πρωί σε μια ολοήμερη εκδρομή 
θα έρθουμε στην Βικτόρια, 
πρωτεύουσα της Βρετανικής 
Κολομβίας, όπου μεταξύ άλλων 

θα δούμε τους υπέροχους κήπους 
της, τα αποικιακά της κτίρια, 
τις πλατείες Μπάστιαν και For-
est Sheet και το μουσείο της 
Βρετανικής Κολομβίας.

15η-16η μέρα: Βανκούβερ  
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
ολονύκτια πτήση με ενδιάμεσο 
σταθμό. 
Άφιξη την 16η μέρα στην Αθήνα.
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Δεν Περιλαμβάνονται  
• Έξοδα ΕΣΤΑ, ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια



Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4*
• Πρωινό κάθε μέρα
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Νοτιοσ ειρήΝικοσ 
Χιλή-Νήσι του πασΧα
ταϊτή-πολυΝήσια
1 4  μ ε ρ ε σ
Σαντιάγκο της Χιλής-Νησί του Πάσχα
Παπέετε-Μοορέα 

1η μέρα: Αθήνα-Σαντιάγκο της 
Χιλής 
Αναχώρηση για το Σαντιάγκο της 
Χιλής μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
Ολονύκτια πτήση. 

2η μέρα: Σαντιάγκο της Χιλής
Άφιξη στο Σαντιάγκο, την 
κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της 
Χιλής.
Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος στην 
διαθεσή σας.

3η μέρα: Σαντιάγκο της Χιλής-
περιήγηση πόλης 
Πρωινή θα είναι η περιήγηση μας 
στη πρωτεύουσα της χώρας, μία 
ζωντανή μητρόπολη με 5 εκατ. 
κατοίκους. Θα δούμε μεταξύ 
άλλων, το προεδρικό Μέγαρο  
«Λα Μονέδα», την Πλατεία των 
όπλων, τον Καθεδρικό ναό,  
το Ταχυδρομείο, την μποέμικη 
συνοικεία Μπέλα Βίστα και τα 
προάστια Βατικούρα, Λας Κόντες 
και Προβιντέντσια με την μοντέρνα 
αρχιτεκτονική και τα μεγάλα 
εμπορικά κέντρα

4η μέρα: Σαντιάγκο της Χιλής-
Νησί του Πάσχα 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Νησί του Πάσχα, 
το ανατολικότερο νησί της 
Πολυνησίας. 
Ένα συγκρότημα από μικρά νησιά 
με μια μόνο πόλη την Χάνγκα Ροα, 
«πρωτεύουσα» και μοναδικό χωριό 
του νησιού. 
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

5η μέρα: Νησί του Πάσχα
Σήμερα κατευθυνόμαστε στο 
ηφαίστειο Ράνο Ραράκου όπου 
θα δούμε κολοσσιαία αγάλματα 
«Μοάι», τα οποία λαξεύτηκαν 
στο λατομείο του ηφαιστείου και 
σύρθηκαν μέχρι το αντίστοιχο 
«άχου» τους (ιερό βάθρο). 
Αργότερα συνεχίζουμε για τα ιερά 
βάθρα Τονγκαρίκι και διασχίζοντας 
την όμορφη ακτή Ανακένα, την 
μοναδική λευκή αμμουδιά του 
νησιού, θα επισκεφθούμε τα ιερά 
βάθρα Νανάου και Χούκι.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η μέρα: Νησί του Πάσχα
Σήμερα θα επισκεφθούμε το Άχου 
Βινάπου το παλιό κέντρο ιερών 
τελετών με το δίδυμο συγκρότημα 
ναών το οποίο παρουσιάζει 
μεγάλες ομοιότητες με τα μνημεία 
των Ίνκας. 
Συνεχίσουμε για τον παλιό οικισμό 
Ορόνγκο με τα αναστηλωμένα 
σπίτια και τις βραχογραφίες απ’ 
όπου θα απολαύσουμε και την 
εντυπωσιακή θέα των μικρότερων 
νησιών Μότου Νούι και Μότου Ίτι. 
Αργότερα θα συνεχίσουμε με 
επίσκεψη στην σπηλιά Άνα τε 
Πάκου και του αρχαιολογικού 
χώρου Άχου Ακίβι, το βάθρο των 
γεννητόρων θεών, ένα από τα 
μεγαλύτερα αγάλματα του νησιού, 
το οποίο χρησίμευε για την λατρεία 
των προγόνων που προστάτευαν 
την κοινότητα. 
Στο Ταχάι θα φωτογραφίσουμε 
τα γιγάντια αγάλματα τα οποία 
ζυγίζουν δεκάδες τόνους και 
ανάγονται στο 690 μ.Χ.

7η μέρα: Νησί του Πάσχα-
Παπέετε
Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση για την εξωτική 
Ταιτή με προορισμό την 
πρωτεύουσα «Νέα Κυθηρία» 
το Παπέετε το μεγαλύτερο και 
πιο πυκνοκατοικημένο νησί του 
συμπλέγματος. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

8η μέρα: Παπέετε-Μοορέα 
Το πρωί θα αναχωρήσουμε 
βόρεια του αρχιπέλαγους της 
Γαλλικής Πολυνησίας της οποίας 
οι ηφαιστειακές βουνοκορφές 
παρουσιάζουν ένα πανέμορφο 
θέαμα.
Άφιξη στο νησί της Μοορέα και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος στην διάθεσή σας.

9η μέρα: Μοορέα 
Την πρωινή μας περιήγηση στο 
νησί, που το όνομα του σημαίνει 
«κίτρινη σαύρα», θα την αρχίσουμε 
απο το χωριό Τεμαέ. 
Συνεχίζοντας παράκτια στον όρμο 
του Κούκ θα έρθουμε στο χωριό 
Πάο Πάο και θα προχωρήσουμε 
νότια προς την ενδοχώρα με 
προορισμό την αρχαιολογική 
τοποθεσία της κοιλάδας Οπουνόχο. 
Στην συνέχεια θα εξερευνήσουμε 
την ύπαιθρο του νησιού και θα 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. 

10η μέρα: Μοορέα 
Ημέρα Ελέυθερη. Η Μοορέα 
διαθέτει μία φύση με πληθώρα 
από φρούτα λουλούδια θεαμάτικες 
λιμνοθάλασσες πλούσιες σε 
φανταστικές αμμώδεις παραλίες. 
Περπατήστε στο αξεπέραστης 
ομορφιάς νησί όπου μπορείτε 
να ψωνίσετε τοπικά σουβενίρ 
ή να δοκιμάσετε τον ανανά που 
λέγεται ότι είναι ο πιο νόστιμος της 
Πολυνησίας ή να συμμετάσχετε 
προαιρετικά σε μια παρατήρηση 
δελφινιών με ειδικό βιολόγο για 
να ζήσετε μία αξέχαστη εμπειρία 
φωτογραφίζοντας τα στο φυσικό 
τους περιβάλλον.

11η μέρα: Μοορέα-Παπέετε 
Το πρωί θα έρθουμε στην Παπέετε, 
οικονομικό και πολιτικό κέντρο της 
Γαλλικής Πολυνησίας. 
Άφιξη στην πρωτεύουσα η οποία 
συνεχώς επεκτείνεται στους 
τριγύρω λόφους φιλοξενώντας τα 
¾ του συνολικού πληθυσμού του 
νησιού.
Χρόνος στην διάθεση σας.

12η μέρα: Παπέετε 
Χρόνος στην διάθεση σας μέχρι την 
ώρα της επιστροφής. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Αθήνα με ενδιάμεση 
αλλαγή αεροσκάφους. Ολονύκτια 
πτήση.

13η-14η μέρα: Αθήνα 
Άφιξη την 14η μέρα στην Αθήνα.
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4*
• Πρωινό κάθε μέρα

Δεν Περιλαμβάνονται  
• Έξοδα ΕΣΤΑ, ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια

Σημείωση
• Ανάλογα την πτήση επιστροφής 
ενδέχεται η άφιξη να γίνει την 13η μέρα.
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παΝοραμα αυστραλιασ
ΝταργουϊΝ-κακαΝτου-καιρΝσ

1 5  μ ε ρ ε σ

1η μέρα: Πτήση 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
αναχώρηση για μία μοναδική γνω-
ριμία με την σαγηνευτική Αυστρα-
λία. Προορισμός μας το Σύδνεϋ. 
Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Σύδνεϋ
‘Eνα πράσινο «Tόκυο» στην πατρί-
δα των καγκουρό, είναι το Σύδνεϋ. 
Άφιξη, μεταφορά και εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο. Στην πανέμορφη 
αυτή πόλη η οποία έχει σπουδαίο 
κλίμα, έτσι όπως είναι φωλια-
σμένη και προφυλαγμένη από τον 
Kόλπο Tζάκσον, μένουν ο ένας 
στους πέντε κατοίκους αυτής της 
ηπείρου.
Aργότερα μπορείτε να βγείτε για 
μια βόλτα στο Στραντ, μια υπέροχα 
αναπαλαιωμένη στοά, όπως ακρι-
βώς ήταν χτισμένη στις αρχές του 
αιώνα και αποτελεί το πιο σημαντι-
κό εμπορικό κέντρο της πόλης. 

3η μέρα: Σύδνεϋ-
Περιήγηση πόλης
Σήμερα έχουμε προγραμματίσει μια 
ολοήμερη περιήγηση στο Σύδνεϋ. 
Θα περάσουμε από τη γέφυρα, η 
οποία θεωρείται ως ένα αριστούρ-
γημα μηχανικής, για μια πρώτη 
φωτογραφία της πόλης από τη 
βόρεια ακτή και θα έρθουμε στην 
ιστορική συνοικία Δε Pοκς, με τα 
αναπαλαιωμένα κτίρια, τις σοφι-
στικέ παμπ, τις δεκάδες γκαλερί 
και τις κομψές μπουτίκ. 
Eδώ θα δούμε το ανεπανάληπτο 
Mέγαρο της ‘Oπερας και τη Γέφυρα 
του λιμανιού, τα οποία αποτελούν 
το «δίδυμο» σήμα κατατεθέν που 
έχει χαρίσει την εικόνα του Σύδνεϋ 

στη μνήμη όλου του κόσμου. 
Συνεχίζουμε με μια επίσκεψη στον 
κρυστάλλινο και φαντασμαγορικό 
κόσμο του Nτάρλινγκ Xάρμπορ. 
Aργότερα θα κατευθυνθούμε στο 
Πάντιγκτον με τα χαριτωμένα σπί-
τια του 19ου αιώνα θα περάσουμε 
από την παραλία Mποντάι που 
βρέχεται από τα νερά του Eιρη-
νικού και θα καταλήξουμε στους 
βράχους του Γουότσον Mπαίη, με 
την ομορφότερη θέα του Σίδνεϊ και 
την απεραντοσύνη του Eιρηνικού. 
Aργά το μεσημέρι θα έχουμε μια 
κρουαζιέρα στο θεαματικό λιμάνι 
του Σύδνεϋ, όπου θα ανακαλύψου-
με τις άγνωστες γωνιές αυτής της 
απίστευτης πόλης.

4η μέρα: Σύδνεϋ-Γαλάζια Όρη
Σήμερα θα έρθουμε έξω από το 
Σύδνεϋ, στο αδιαπέραστο φράγμα 
των Γαλάζιων Oρέων, έναν από 
τους Eθνικούς Δρυμούς, που 
περιελήφθησαν στον κατάλογο 
της Unesco. Φαράγγια, νερά, 
σπήλαια, απότομοι βράχοι και μια 
πλούσια πανίδα μέσα σε μια πυκνή 
και πολυποίκιλτη βλάστηση, είναι 
το χαρακτηριστικό της περιοχής. 
Θα θαυμάσουμε τη θέα από τον 
βράχο Eλίσιαν Pοκ στη Λούρα, θα 
περπατήσουμε το μονοπάτι μέχρι 
τις Tρεις Aδελφές και θα κατε-
βούμε με το επικλινές τρενάκι στα 
τροπικά δάση. 
Στην επιστροφή μας προς το Σύδ-
νεϋ θα σταθούμε στο Πάρκο της 
ενδημικής πανίδας της Aυστραλί-
ας όπου ζούν κοάλα, καγκουρό, 
στρουθοκάμηλοι, έμιου, κασουαρί-
να και αγριόσκυλα ντίγκο.

5η μέρα: Σύδνεϋ-Άγιερς Ροκ
Mε πτήση θα έρθουμε στο αερο-
δρόμιο του ‘Aγιερς Pοκ και στη συ-
νέχεια θα αναχωρήσουμε οδικώς 
για να επισκεφθούμε το ιερό μνη-
μείο του ονειρόχρονου, Oυλούρου 
(‘Aγιερς Pοκ), που θεωρείται ιερό 
για τους Aβορίγινες.
Eίναι ένας γιγάντιος όγκος από 
αμμόλιθο, ο πιο διάσημος στον 
κόσμο, με περίμετρο ενάμισι χιλιο-
μέτρου και ύψος 340 μέτρων, που 
υψώνεται σε επίπεδη έρημο. 

6η μέρα: Άγιερς Ροκ-Kings 
Canyon (340 χλμ)
Ο κυριότερος πόλος έλξης του 

Watarrka National Park, που θα 
έρθουμε σήμερα μετά από μια απο-
καλυπτική διαδρομή, είναι το Kings 
Canyon, του οποίου τα τοιχώματα 
υψώνονται σχεδόν κάθετα στο 
έδαφος.
Εδώ υπάρχουν πάνω από 500 είδη 
φυτών εκ των οποίων ορισμέ-
να σπάνια επιβιώνουν παρά την 
σταδιακή ξηρασία. Είναι ένα άγονο 
οροπέδιο που κυριαρχείται ιδιαί-
τερα από λεύκες, δένδρα «φαντά-
σματα» και spinifex. Στις όχθες 

των μικρών λιμνών μεγαλώνουν 
ευκάλυπτοι και συκιές.
 Άφιξη και εγκατάσταση σε 
κατασκήνωση ή άλλο διαθέσιμο 
κατάλυμα.

7η μέρα: Kings Canyon-Alice 
Springs (400 χλμ)
Φωτογραφίζοντας τις απρόσμενες 
ομορφιές του Kings Canyon-έναν 
αληθινό λαβύρινθο-και αφήνοντας 
πίσω το βραχώδη του τοιχώματα, 
που κοσμούνται από βραχογραφίες 
Αβορίγινων, θα συνεχίσουμε για 
το Άλις Σπρίνγκς, το οποίο από 
γεωγραφική άποψη, αποτελεί την 
καρδιά της Αυστραλίας. 

8η μέρα: Alice Springs 
Ντάργουιν-Εθνικό Πάρκο  
Κακαντού (250 χλμ)
Το πρωί θα μεταφερθούμε στο αε-
ροδρόμιο από όπου θα πετάξουμε 
στο Ντάργουιν.
Άφιξη και αναχώρηση οδικώς 
για να έρθουμε στο Ντάργουιν 
και στο Εθνικό πάρκο Κακαντού, 
έναν επίγειο παράδεισο, ο οποίος 
εκτείνεται στην τροπική ζώνη της 
βόρειας Αυστραλίας, τμήμα της 
οποίας καλύπτεται από νερό. 

Σίδνευ-Άγιερς Ροκ-Kings Canyon-Άλις Σπρίνγκ Πάρκο Κακαντού-Πάρκο Katherina
Ντάργουιν-Καίρνς-Τροπικό δάσος-Μεγάλο Κοραλλιογενές κανάλι-Μπρισμπέϊν



Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 
Περιλαμβάνονται
• Πρωϊνό κάθε μέρα.

Δεν Περιλαμβάνονται
• Βίζα είσοδου (χωρίς επιβάρυνση).
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Αυτή η τεράστια περιοχή φυσικού 
κάλλους χαρακτηρίζεται από μία 
αξιοσημείωτη πλούσια πανίδα και 
από τις βραχογραφίες των Αβορί-
γινων. 
Ένα πλούσιο χαλί από λωτούς, 
νυμφαίες και υδρόβιες φτέρες 
ιδιαίτερα κοντά στις ακτές αλλά 
και σπάνια πουλιά βρίσκουν τον 
ιδανικό βιότοπο εδώ. 

9η μέρα: Εθνικό Πάρκο Κακα-
ντού-Εθνικό Πάρκο Katherina
Νωρίς το πρωί θα περιηγηθούμε 
στο Πάρκο Κακαντού(255χλμ) για 
να εξερευνήσουμε τις μοναδικές 
ομορφιές του, να φωτογραφί-
σουμε μεταξύ άλλων τον Yellow 
River, το κέντρο των Αβοριγίνων 
και να ανακαλύψουμε στα έλη του 
ποταμού, τα πιο σπάνια πουλιά, 
στη μοναδική αυτή ορνιθολογική 
περιοχή. 
Αργότερα θα αναχωρήσουμε για το 
πάρκο Katherina όπου τα εντυπω-
σιακά περάσματα του ομώνυμου 
ποταμού κρύβουν μία από τις μεγα-
λύτερες φυσικές ομορφιές όλης 
της ηπείρου το Katherina Park. 
Ένα φαράγγι με θεαματικά κοκκι-
νόχρωμα ασβεστολιθικά τοιχώμα-
τα ύψους μέχρι 10 μέτρα. 
Άφιξη στο Katherina Park μέσω 
του Παϊν Κρικ, παλιά δημοφιλή 
πόλη των κυνηγών χρυσού.

10η μέρα: Εθνικό Πάρκο 
Katherina-Ντάργουιν (315χλμ)
Νωρίς το πρωί θα ξεκινήσουμε με 
μία κρουαζιέρα μέσα στο φαράγ-
γι, διασχίζοντας το ποτάμι για να 
θαυμάσουμε τις εντυπωσιακές 

πλευρές του φαραγγιού και τις 
οδοντωτές κορυφές του.
Συνεχίζουμε με το πάρκο και 
επιστρέφουμε στο Ντάργουιν 
περνώντας από τον ποταμό Αδε-
λαΐδα και τους κροκόδειλους που 
πηδάνε. Άφιξη στο Ντάργουιν με 
το ομώνυμο λιμάνι που επικρατεί 
υποτροπικό κλίμα. 
Αμέσως θα περιηγηθούμε την 
πολιτισμική πόλη, στις οποίας και 
από τις δύο πλευρές εκτείνονται 
υπέροχες άσπρες παραλίες, ενώ 
από τα ιστορικά κτήρια που περι-
σώθηκαν λόγω των καταστροφών 
από τον τυφώνα Tracy, ξεχωρί-
ζουν το Old Navy Headquarters 
και το Κυβερνητικό Μέγαρο με τις 
επτά μύτες του.

11η μέρα: Ντάργουιν
Καίρνς Τροπικό δάσος
Το πρωί με πτήση θα αναχωρή-
σουμε για το Καιρνς, μία πόλη με 
έντονη οικονομική ανάπτυξη.
Άφιξη και συνεχίζουμε τη διαδρομή 
μας προς το βορρά προσεγγίζοντας 
μία φάρμα κροκοδείλων.
Αργότερα θα κατευθυνθούμε προς 
το Μόσσμαν, σημαντικό κέντρο 
καλλιεργειών ζαχαροκάλαμου. 
Θα πλησιάσουμε το «πολιτιστικό 
πάρκο» των Αβοριγίνων, για να 
έρθουμε σε επαφή με τον πολι-
τισμό και την ιστορία τους και 
θα συνεχίσουμε κατά μήκος της 
άγριας ακτής για το Καιρνς με 
θέα τη θάλασσα και τα κοράλλια 
με επίσκεψη καθ’ οδόν στο Port 
Douglas, ένα ψαροχώρι με χαρα-
κτηριστικό λιμάνι.

12η μέρα: Καίρνς-Μεγάλο  
Κοραλλιογενές φράγμα
Το μεγάλο κοραλλιογενές φράγμα 
που θα περιηγηθούμε με βάρκες 
σήμερα, με γυάλινο πυθμένα, 
είναι το μεγαλύτερο οικοσύστημα 
κοραλλιών στη Γη.
Αποτελείται από 2.500 κοραλλιο-
γενείς ύφαλους μοναδικής ομορ-
φιάς που εκτείνονται μπροστά στη 
βόρεια ακτή της Κουήνσλαντ.
Εδώ θα θαυμάσουμε τον υποθα-
λάσσιο κόσμο και το εκπληκτικό 
περιβάλλον που δημιουργούν ανα-
ρίθμητες αττόλες και 900 περίπου 
νησιά.

13η μέρα: Καίρνς-Μπρισμπέϊν
Σήμερα θα έρθουμε αεροπορικώς 
στην τρυφερή πρωτεύουσα της 
Κουήνσλαντ το Μπρισμπέϊν, που 
βρίσκεται πάνω από το ομώνυμο 
ποταμό, οι όχθες του οποίου ενώ-

νονται με επτά γέφυρες πριν την 
εκβολή του στον ωκεανό.
Άφιξη στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη 
της Αυστραλίας και εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο.
Στον ελεύθερο χρόνο πηγαίνετε 
στο Queen street main όπου τα 
κομψά εμπορικά κέντρα προκα-
λούν για αγορές, τα εστιατόρια με 
καλή κουζίνα κεντρίζουν την όρεξη 
και τα μουσεία ικανοποιούν την 
ανάγκη για πνευματική τροφή.

14η μέρα: Μπρισμπέϊν 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο όπου 
η πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο 
σταθμό. Ολονύκτια πτήση. 

15η μέρα: Αθήνα 
Άφιξη στην Αθήνα.



1η μέρα: Αθήνα-Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το ρομαντικό νησί της 
Νέας Ζηλανδίας. 

2η μέρα: Σιγκαπούρη  
Kράιστσερτς
 Άφιξη στην Σιγκαπούρη και 
ανταπόκριση για το Kράιστσερτς, 
την μεγαλύτερη και πιο βρετανική 
πόλη εκτός Αγγλίας

3η μέρα: Kράιστσερτς
Άφιξη στην όμορφη πόλη του 
Νότιου Νησιού και εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος.

4η μέρα: Kράιστσερτς 
Περιήγηση πόλης
Το πρωί θα περιηγηθούμε στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης με 
κτίρια που φέρουν την τυπική 
αγγλική αρχιτεκτονική του τέλους 
του 19ου αιώνα.
Θα δούμε άπειρα πάρκα, την 
Cathedral Square όπου δεσπόζει 
ο Kαθεδρικός ναός και θα 
περπατήσουμε κατά μήκος των 
όχθεων του ποταμού ‘Eιβον, που 
τις σκιάζουν τα φυλλώματα από 
κλαίουσες ιτιές.
Στον ελεύθερο χρόνο σας 
ενδιαφέρουσα είναι μια βόλτα 
στην πόλη με τα πολύ όμορφα 
αναπαλαιωμένα τραμ που κάνουν 
τον γύρο σταματώντας σε όλα τα 
αξιοθέατα.

5η μέρα: Kράιστσερτς-Εθνικό 
πάρκο ‘Oρος Kούκ-Kουήνσταουν
Το πρωί θα αναχωρήσουμε 
οδικώς περνώντας πάνω από 
ορεινά περάσματα, με προορισμό 
τις Nεοζηλανδέζικες ‘Aλπεις που 
αποτελούν την ραχοκοκαλιά της 
Νότιας Νήσου. 
‘Aφιξη στην καρδιά του Πάρκου 
του όρους Kούκ, ένα απρόσμενο 
τοπίο στην περιοχή του Eιρηνικού, 
που ορθώνεται στα 3.700 μέτρα 
και εκτείνεται 700 χλμ γύρω 
απο το βουνό των Άλπεων 
που πήρε το όνομα του από 
τον Βρετανό Τζέιμς Κουκ. Θα 
υπάρξει χρόνος ελεύθερος για να 
πετάξετε-προαιρετικά-με ελαφρύ 
αεροπλάνο, εξοπλισμένο με 
παγοπέδιλα και να προσγειωθείτε 
στον παγετώνα Tάσμαν,έναν 
απο τους πέντε παγετώνες,στο 
ομώνυμο όρος, ο οποίος έχει 29 
χλμ μήκος και 8χλμ πλάτος. 
Aργότερα αναχωρούμε για το 
Kουήνσταουν, μια πόλη χτισμένη 
στη βόρεια όχθη της λίμνης 
Wakatipu, το οποίο θεωρείται 
και απο τα ωραιότερα τουριστικά 
αξιοθέατα,της Νότια Νήσου, 
και το σημαντικότερο κέντρο 
χειμερινού τουρισμού της Nέας 
Zηλανδίαs, άλλοτε καταυλισμός 
των χρυσοθήρων. 
Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.

6η μέρα: Kουηνστάουν-Όκλαντ 
Περιήγηση πόλης
Μετά το πρωινό μεταφορά στο 

αεροδρόμιο και πτήση για το 
Όκλαντ την πόλη των Ιστίων όπου 
περισσότερα από 80.000 σκάφη 
δένουν στα επτά λιμάνια του πάνω 
από τα οποία δεσπόζουν υψηλοί 
ουρανοξύστες.
Άφιξη και συνεχίζουμε αμέσως με 
τη συνοικία Παρνέλ, με τα σπίτια 
του 19ου αιώνα. Θα περάσουμε 
τη γέφυρα, απ’ όπου θα έχουμε 
μια εξαιρετική θέα της πόλης 
για να βρεθούμε στο προάστιο 
Nτέβονπορτ όπου θα δούμε τις 
αποβάθρες. 
Η Queen Street θα μας 
εντυπωσιάσει με την κομψότητα 
της καθώς αποτελεί την κεντρική 
οδική αρτηρία της πόλης με 
πολυτελή κτίρια,και μεγαλόπρεπα 
γυάλινα μέγαρα. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο.

7η μέρα: Όκλαντ-Σπήλαιο 
Oυαϊτόμο-Pοτορούα
Aφήνουμε σήμερα το Όκλαντ 
και συνεχίζουμε οδικώς για την 
πρωτεύουσα των Mαορί την 
Ροτορούα, μέσω του πασίγνωστου 
σπηλαίου Oυαϊτόμο. 
Σταλαγμίτες, σταλακτίτες, 
ένα μεγάλο βάραθρο που 
το παλαιότερα χρόνια ήταν 
καταρράκτης και δαιδαλώδεις 
διαδρομές με σκάλες, θα μας 
οδηγήσουν σε μια μεγάλη 
φυσική αίθουσα που ονομάζεται 
«Kαθεδρικός ναός» αφού 
υπάρχει εκεί και ένας φυσικά 
διαμορφωμένος τρούλος. 
Θα επιβιβαστούμε σε μικρές 

βάρκες και θα διασχίσουμε το 
υπόλοιπο του σπηλαίου. Αργότερα 
άφιξη στη Pοτορούα, ένα απο τα 
μείζονα πολιτιστικά κέντρα των 
Μαορί , που είναι χτισμένο στις 
όχθες της ομώνυμης λίμνης, 
με ηφαιστειακό έδαφος και 
γεωθερμικό πάρκο.
Στην περιοχή ζει και το Κίβι, ένα 
πουλί με τεράστιο ράμφος, που 
θεωρείται ένα απο τα Εθνικά 
σύμβολα της χώρας. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο.

8η μέρα: Pοτορούα-Περιήγηση 
πόλης. Σήμερα θα σας γνωρίσουμε 
μεγαλειώδη φυσικά φαινόμενα, με 
τη χαρακτηριστική μυρωδιά του 
θειαφιού, η οποία είναι εντονότερη 
στην περιοχή της Bακαρεβάρεβα 
με την ηφαιστειακή δραστηριότητα 
όπου αναβλύζουν από τις 
ρωγμές τους εδάφους, καυτές 
κοχλάζουσες λάσπες και ατμοί οι 
οποίοι πετάγονται και δημιουργούν 
πυκνούς καπνούς με έντονη 
μυρωδιά του θείου. 
Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε 
ένα παραδοσιακό χωριό, την Μαορί 
και θα επιστρέψουμε στην πόλη.
Εδώ θα επισκεφθούμε το 
Iνστιτούτο τέχνης των Mαορί 
και θα συνεχίσουμε με μια 
ενδιαφέρουσα επίσκεψη 
στο «Aγκροντόμ», όπου θα 
μας ενημερώσουν για την 
προβατοτροφεία της χώρας 
και θα μας κάνουν μια επίδειξη 
κουρέματος προβάτων μερινός και 
άλλων.

138 139

Νεα ζήλαΝδια-Νήσια φιτζι 
(Νήσια κουκ)

1 4 - 1 7  Μ έ Ρ έ Σ

Νότιο Νησί Ζηλανδίας-Kράιστσερτς-Kουήνσταουν-Bόρειο Νησί Ζηλανδίας-Pοτορούα
Σπήλαιο Oυαϊτόμο-‘Oκλαντ-Νησιά Φίτζι-(Ραροτόνγκα)
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9η μέρα: Ροταρούα-Όκλαντ
Το πρωί θα επιστρέψουμε στο 
Όκλαντ. 
Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο. 
Στον ελεύθερο χρόνο πηγαίνετε 
στην Quay Street,κοντά στο 
λιμάνι με τα μικρά υπαίθρια της 
εστιατόρια και τις γαστρονομικές 
λιχουδιές τους από όλο τον κόσμο.
Εδώ υπάρχει και το Ferrv Building 
απο όπου ξεκινούν τα πλοιάρια που 
κάνουν τον γύρο του λιμανιού

10η μέρα: Όκλαντ-Νησιά Φίτζι
Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση για τα Νησιά Φίτζι 
στο κέντρο του Ειρηνικού με 
προορισμό το μεγαλύτερο νησί του 
συμπλέγματος το Φίτζι Μεγάλο ή 
Βίτι Λέβου όπως αποκαλείται στην 

τοπική διάλεκτο. 
Η πόλη κατοικείται από 8.000 
κατοίκους ινδικής καταγωγής. 
Ινδικής προέλευσης είναι επίσης 
και τα προιόντα που βρίσκει κανείς 
στην αγορά αλλά και στα μενού 
των εστιατορίων.
Άφιξη στο αεροδρόμιο που 
βρίσκεται κοντά στην πόλη Νάντι 
όπου και το ξενοδοχείο μας.

11η μέρα: Νησιά Φίτζι-
Ολοήμερη περιήγηση
Το πρωί σε μία υπέροχη εκδρομή 
ακολουθώντας τον Βασιλικό 
δρόμο ο οποίος έχει μήκος 180 
χλμ συναντώντας υπέροχα τοπία 
διαφορετικά μεταξύ τους θα 
έρθουμε στη Σούβα-Βίτι Λέβου 
στην πλευρά του Νότιου Ειρηνικού 
η οποία αποτελεί την πρωτεύουσα 

του νησιού απο το 1877.
Από την κεντρική αγορά και με 
κατεύθυνση προς τον νότο θα 
συναντήσουμε το σταυροδρόμι με 
την προσωνυμία «The Triangle» 
όπου αρχίζει ο κεντρικός δρόμος 
της πόλης ο Victoria Parade.
Στο νότιο άκρο του βρίσκεται 
το Fiji Museum το οποίο θα 
επισκεφθούμε. Αργότερα θα 
συνεχίσουμε με το Πανεπιστήμιο 
όπου σπουδάζουν φοιτητές από 
ένδεκα χώρες της περιοχής του 
Ειρηνικού, το κοινοβούλιο και το 
προεδρικό Μέγαρο.
Στην συνέχεια θα καταλήξουμε 
στην αγορά για ψώνια.

12η μέρα: Νησιά Φίτζι
Προαιρετική ολοήμερη κρουαζιέρα
Τα διάφανα γαλαζοπράσινα 

νερά των Φίτζι προσκαλούν 
τους επισκέπτες του για να 
απολαύσουν το κολύμπι και να 
ανακαλύψουν τον κόσμο του 
Βυθού. Στην ελεύθερη μέρα 
δοκιμάστε να πιείτε ένα «γιακόνα» 
το πατροπαράδοτο ποτό της 
Φιλοξενίας που φτιάχνεται απο τις 
ρίζες ενός φυτού ή να απολαύσετε 
προαιρετικά μία ολοήμερη 
Κρουαζιέρα για να γνωρίσετε το 
νησί Τikua ένα απο τα 300 νησιά 
του συμπλέγματος.

13η-14η μέρα: Νησιά Φίτζι- 
πτήση επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση με ενδιάμεσους σταθμούς.
Ολονύκτια πτήση. 
Άφιξη την 14η μέρα στην Αθήνα.

Νεα ζήλαΝδια
Νήσια φιτζι
Νήσια κουκ
1 7  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 12η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής:

13η μέρα: Νησιά Φίτζι-Νησιά 
Κουκ-Ραροτόνγκα
Αφήνουμε τα Νησιά Φίτζι και 
πτήση για την Ραροτόνγκα, 
πρωτεύουσα των Νησιών Κούκ, το 
πλέον ορεινό του συμπλέγματος. 
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

14η μέρα: Ραροτόνγκα-
Γύρος του Νησιού 
Σε μια αξέχαστη εκδρομή θα 
περιπλανηθούμε σήμερα στον 
χαμένο στον Νότιο Ειρηνικό, 
ήρεμο παράδεισο για να 
φωτογραφίσουμε τις παραλίες του 
με τους κοκοφοίνικες, την άφθονη 
βλάστηση και τα διασκορπισμένα 
σε πανέμορφους κήπους σπιτάκια 
του. Θα επισκεφθούμε τα χωριά 
του πολιτισμού των Κονκ, τα 
Μαρακ-σπίτια των ιερών τόπων-
και την αγορά Punanja Nui. 
Το απόγευμα στον ελεύθερο χρόνο 
σας επισκεφθείτε την αγορά 
για να αγοράσετε κοχύλια και 
μαργαριτάρια.

15η μέρα: Ραροτόνγκα
Ημέρα ελεύθερη. Αν και το νησί 
αυτό είναι από τα καταλληλότερα 
μέρη στον κόσμο για να μην 
κάνετε τίποτα, εν τούτοις υπάρχει 
μια πληθώρα επιλογών για να το 
εξερευνήσετε και να το γνωρίσετε 
ακόμα περισσότερο.

16η-17η μέρα: Ρατορόνγκα 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση με ενδιάμεσους σταθμούς. 
Ολονύκτια πτήση. 
Άφιξη την 17η μέρα στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία Α΄ Κατηγορίας
• Πρωϊνό κάθε μέρα
• Ημιδιατροφή στα Φίτζι

Ταξιδιωτικά έγγραφα:  
• Βίζα εισόδου χωρίς επιβάρυνση στην Αυστραλία





αφρική
ιΝδικοσ 
ωκεαΝοσ



ταΝζαΝια 
ζαΝζιβαρή
σαφαρι σε 4 εΘΝικα παρκα 
1 1  μ ε ρ ε σ

Κιλιμάντζαρο-Αρούσα-Ταραγκιρε-Νγκόρο Νγκόρο-Σερενγκετι-Μανυάρα-Ζανζιβάρη-Στόουν Τάουν
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1η μέρα: Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
αναχώρηση για το Κιλιμάνταζαρο, 
το οποίο βρίσκεται ελαφρώς νότια 
του Ισημερινού και παρουσιάζει 
όπως άλλα τροπικά βουνά, 
χαρακτηριστική εναλλαγή της 
βλάστησης. 
Ολονύκτια πτήση.
 
2η μέρα: Κιλιμάντζαρο-
Εθνικό Παρκο Ταραγκίρε
Άφιξη στο Κιλιμάντζαρο και 
συνεχίζουμε οδικώς για την 
Τανζανία. 
Διασχίζοντας τα σύνορα και μέσω 
της Αρούσα, θα έρθουμε στο 
Εθνικό Πάρκο Ταραγκίρε, που 
είναι γνωστό, όχι μόνο για την 
ζωή των άγριων ζώων που ζουν 
εδώ και ιδιαίτερα των ελεφάντων, 
των οποίων ο αριθμός είναι ο 
μεγαλύτερος από όλα τα πάρκα της 
Αφρικής, αλλά και ως η κατοικία 
για εκατοντάδες είδη πουλιών.
Δείπνο στο Lodge.
 

3η μέρα: Εθνικό Πάρκο 
Ταραγκίρε-Κρατήρας
Νγκόρο Νγκόρο
Νωρίς το πρωί θα απολαύσουμε 
ένα υπέροχο φωτογραφικό σαφάρι 
και το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε 
για το Νγκόρο Νγκόρο, Εθνικός 
Δρυμός με ηφαιστειακούς κώνους, 
που το ύψος τους πολλές φορές 
αγγίζει τα 2.000 μέτρα.

 
4η μέρα: Νγκόρο Νγκόρο
Σαφάρι στην «Καλδέρα»-
Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι
Εντός του κρατήρα υπάρχουν η 
λίμνη Magati, ο ποταμός Munge, οι 
βάλτοι Mandusi, το δάσος Lewai, 
η πηγή Ngoitokirok και μια σαβάνα 
με μεγάλη ποκιλία ζώων όπως: 
λιοντάρια, τσιταχ, ελέφαντες, 
ιπποπόταμοι, ρινόκεροι, βούβαλοι, 
διάφορα είδη αντιλόπης, ζέβρες, 
ύαινες, στρουθοκάμηλοι και 
πίθηκοι. 
Στο σαφάρι που ακολουθεί στο 
εσωτερικό του κρατήρα θα 

ζήσουμε ένα όνειρπ μοναδικό. 
Picnic lunch και συνεχίζουμε για 
το εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι στην 
Βορειοκεντρική Τανζανία. 
 
5η μέρα: Εθνικό Πάρκο 
Σερενγκέτι-Εθνικός Δρυμός της 
Λίμνης Μανυάρα
Στη διάρκεια του σαφάρι 
σήμερα, θα καλύψουμε και τις 
«πέντε ζώνες» του πάρκου 
για να φωτογραφίσουμε τα 
πιο σπάνια άγρια ζώα του 
κόσμου. Ανάμεσα στα «big five» 
(ελέφαντες, ρινόκεροι, λιοντάρια, 
λεοπαρδάλεις και βούβαλοι) 
ζουν και αντιλόπες, ζέβρες, και 
περσότερα από 540 είδη πουλιών. 
Picnic lunch και θα συνεχίσουμε 
για τον Εθνικό Δρυμό της Λίμνης 
Μανυάρα, ο οποίος αποτελεί 
το ιδανικό περιβάλλον για τους 
ιπποπόταμους.
Η προστατευόμενη περιοχή 
του Δρυμού, που περιλαμβάνει 
σαβάνες, δάση, έλη και θάμνους, 
είναι γνωστή και για τα λιοντάρια 
της, που σκαρφαλώνουν στα 
δέντρα. 
 
6η μέρα: Εθνικός Δρυμός
της Λίμνης Μανυάρα
Αρούσα-Ζανζιβάρη
Το πρωί για την Αρούσα, όπου και 
η πτήση μας για τη Ζανζιβάρη.
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

7η μέρα: Ζανζιβάρη
Περιήγηση Πόλης
Στη σημερινή μας πρωινή 
περιήγηση θα σας γνωρίσουμε 
τα κυριότερα αξιοθέατα του 
«Νησιού των Αρωμάτων» τα 
οποία μεταξύ άλλων, είναι η 

παλιά πόλη της Ζανζιβάρης-Stone 
Town που ανακηρύχθηκε σε 
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς από την Unesco. 

8η-9η μέρα: Ζανζιβάρη
Στις δύο ελεύθερες μέρες, που 
έχετε στη διάθεσή σας, χαλαρώστε 
αλλά μην παραλείψετε να κάνετε 
μια βόλτα στην ψαραγορά όπου θα 
ζήσετε το έντονο τοπικό χρώμα 
βλέποντας τους ψαράδες να 
συναθροίζονται και να πουλούν τα 
προϊόντα τους.

10η μέρα: Ζανζιβάρη-
Νταρ ες Σαλάμ 
Πτήση για το Νταρ ελ Σαλάμ, όπου 
η ανταπόκρισή μας για την Αθήνα. 
Ολονύκτια πτήση.
 
11η μέρα: Αθήνα 
Άφιξη στην Αθήνα με ενδιάμεση 
αλλαγή αεροσκάφους.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται • Φιλοξενία σε ξενοδοχείο A’ κατηγορίας στη Ζανζιβάρη 
και επιλεγμένα Λοτζ στα πάρκα. • Πρωϊνό κάθε μέρα
• Πλήρης διατροφή στα εθνικά πάρκα

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Βίζα εισόδου

Υγειονομικές Προφυλάξεις:  
• Συνιστάται λήψη αγωγής κατά 
της ελονοσίας (Τανζανία) και 
κίτρινου πυρετού ( Κένυα )
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται • Φιλοξενία σε ξενοδοχείο A’ κατηγορίας στη Ζανζιβάρη 
και επιλεγμένα Λοτζ στα πάρκα. • Πρωϊνό κάθε μέρα
• Πλήρης διατροφή στα εθνικά πάρκα

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 
Περιλαμβάνονται • Φιλοξενία σε ξενοδοχείο πολυτελείας στη Ναϊρόμπι, A’ 
κατηγορίας στην Ζανζιβάρη και στις Σεϋχέλλες και επιλεγμένα Λοτζ στα πάρκα.
• Πρωινό κάθε μέρα στις Σεϋχέλλες • Ημιδιατροφή στην Ναϊρόμπι • Πλήρης 
διατροφή στα εθνικά πάρκα

Δεν Περιλαμβάνονται  
• Βίζα εισόδου στην Κένυα και στην Τανζανία

αυΘεΝτική αφρική
κεΝυα-ταΝζαΝια-ζαΝζιβαρή
(σεΫΧελλεσ) 
1 1 - 1 2  μ ε ρ ε σ

Ναϊρόμπι-Αμποσέλι-Αρούσα-Νγκόρο Νγκόρο-Λίμνη Μανυάρα-Ζανζιβάρη-(Σεϋχέλλες)
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1η μέρα: Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Ναϊρόμπι.
Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Ναϊρόμπι-
Περιήγηση πόλης
Άφιξη στην χαμογελαστή 
πρωτεύουσα της Κένυας και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Αργότερα, θα έχουμε μία 
περιήγηση στα αξιοθέατα της 
πόλης για να δούμε μεταξύ άλλων 
το Πανεπιστήμιο, τον Καθεδρικό, 
το Μαυσωλείο και το Δημαρχείο.
Το βράδυ θα απολαύσουμε ένα 
γευστικότατο δείπνο από ποικιλία 
κρεάτων.

3η μέρα: Ναϊρόμπι-Αμποσέλι
απογευματινό σαφάρι
Το πρωί συνεχίζουμε για τον 
Εθνικό Δρυμό του Αμποσέλι.
Διατρέχοντας την περιοχή των 
Μασάϊ θα έρθουμε στο Πάρκο, 
όπου το απόγευμα θα έχουμε το 
πρώτο μας σαφάρι στους πρόποδες 
του Κιλιμάντζαρο, σε άνυδρες 
εκτάσεις και στους καταυλισμούς 
των Ιθαγενών Μασάϊ.

4η μέρα: Αμποσέλι-Αρούσα
Νγκόρο Νγκόρο
Νωρίς το πρωί θα ζήσουμε ένα 
νέο «δίχτυ» διαδρομών μέσα στο 
πάρκο την ώρα που τα άγρια ζώα 
αναζητούν την τροφή τους.
Ακολουθεί το πρόγευμά μας και 
συνεχίζουμε μέχρι την μεθοριακή 
κωμόπολη Ναμάνγκα από όπου, 
αλλάζοντας μεταφορικό μέσο, θα 

συνεχίσουμε για την Τανζανία. 
Θα έχουμε μία σύντομη στάση στην 
Αρούσα, τη μεγαλύτερη πόλη της 
Βόρειας Τανζανίας και το απόγευμα 
θα έρθουμε στο Εθνικό Πάρκο 
Νγκόρο Νγκόρο.

5η μέρα: Νγκόρο Νγκόρο-Σαφάρι 
στην «Καλδέρα»
Η «Καλδέρα» του φημισμένου 
Νγκόρο Νγκόρο έχει βάθος 600 
μέτρα και μήκος 29 χλμ. Έχει 
πλούσιο χορτάρι που δικαιολογεί 
μεγάλες συγκεντρώσεις 
φυτοφάγων και όλων σχεδόν των 
σαρκοβόρων θηρίων. 
 Έτσι στο σημερινό μας σαφάρι 
μπορείτε να απολαύσετε ότι η 
φαντασία σας λαχταρήσει. Τόσο 
πάνω όσο και κάτω από το έδαφος, 
κοπάδια ζέβρων και «γκνου», 
γαζέλες, ρινόκεροι, ύαινες, 
λιοντάρια και καμηλοπαρδάλεις, 
κινούνται με περίσσια χάρη.

6η μέρα: Νγκόρο Νγκόρο
Λίμνη Μανυάρα
Φεύγοντας για τον Δρυμό της 
Λίμνης Μανυάρα, ένα μεγάλο 
μέρος της διαδρομής μας 
πλαισιώνεται από οργιώδη 
τροπική βλάστηση που είναι χάρμα 
οφθαλμών.
Πλούσια δάση, πανύψηλα μαόνια, 
φλαμίνγκο και λιοντάρια που μόνο 
εδώ σκαρφαλώνουν στα δέντρα, 
θα τα φωτογραφίσουμε στην 
περιπλάνησή μας στο πάρκο μέσα 
από ασφαλή αυτοκίνητα, καθώς 
θα σας εξοικειώνουμε με τις 
ομορφιές του. 

7η μέρα: Λίμνη Μανυάρα-
Αρούσα-Ζανζιβάρη
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για την 
Αρούσα, όπου και η πτήση μας για 
την εξωτική Ζανζιβάρη. 
Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.

8η-9η μέρα: Ζανζιβάρη
Δυο μέρες έχουμε στη διάθεσή μας 
για να καμαρώσουμε το νησί, 
που με τις δικές του χάρες λάμπει 
διεθνώς. Επισκεφθείτε την Stone-

Town και απολαύστε τον ήλιο και 
τις άσπρες παραλίες, κολυμπώντας 
στα γαλαζοπράσινα νερά του. 

10η μέρα: Ζανζιβάρη
Χρόνος ελεύθερος. 
Ολονύκτια πτήση μέσω Νταρ Ελ 
Σαλάμ και ενδιάμεσου σταθμού.

11η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

κεΝυα-ταΝζαΝια 
σεΫΧελλεσ
1 2  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
ακριβώς περιγράφεται
από την 1η μέρα έως και την 
6η μέρα και συνεχίζει ως εξής:

7η μέρα: Λίμνη Μανυάρα
Αρούσα-Ναϊρόμπι
Το πρωί αναχωρούμε για την 
Κένυα. Στάση στην Αρούσα για 
αγορές και μέσω της Ναμάνγκα, 
άφιξη στη Ναϊρόμπι.

8η μέρα: Ναϊρόμπι-Σεϋχέλλες
Πτήση σ’ έναν άθικτο τροπικό 
παράδεισο με ανυπέρβλητη 
φυσική ομορφιά και ζεστές 
γαλαζοδιάφανες θάλασσες. 
Άφιξη στο Μάχε ένα από τα 87 
νησιά του αρχιπελάγους.

9η μέρα: Μάχε-
Περιήγηση στο Νησί
Το πρωί θα σας αποκαλύψουμε 

τις ομορφιές της πρωτεύουσας 
Βικτώρια και τις πολλαπλές 
παραλλαγές του νησιού
Θα δούμε το ιστορικό κέντρο, 
τις υπαίθριες αγορές και τον 
Βοτανικό κήπο και στη συνέχεια 
μέσω του παράκτιου δρόμου θα 
σας γνωρίσουμε φυτείες τσαγιού, 
γραφικά ψαροχώρια και απίθανες 
αμμώδεις παραλίες.

10η μέρα: Μάχε
Μέρα ελεύθερη. Ζήστε στην μαγεία 
του. Κολυμπήστε, ξαπλώστε σε 
παραλίες που δεν έχετε φανταστεί, 
δοκιμάστε τοπικές γεύσεις και 
ανακαλύψτε τις Σεϋχέλλες, που 
είναι παραμυθένιες.

11η μέρα: Μάχε
Χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και ολονύκτια πτήση 
με ενδιάμεσο σταθμό.

12η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.



Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα ΧΧΧ 
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4*
• Πρωινό κάθε μέρα στο Μπαλί
• Ένα κύριο γεύμα την 3η μέρα
• Ημιδιατροφή στη Σουλαβέζη

Δεν Περιλαμβάνονται
• Βίζα εισόδου στο Μπαλί 
• Τοπικοί Φόροι 20 € και 40 € αντίστοιχα 

Ταξιδιωτικά έγγραφα
• Έγκυρο Διαβατήριο με 6μηνη ισχύ από την είσοδο σας στην περιοχή.
• Βίζα εισόδου στο Μπαλί 10-15$ περίπου.  Εκδίδεται και πληρώνεται επί τόπου

σουδαΝ
αγΝωστεσ πολεισ τωΝ 
μαυρωΝ φαραω τήσ Νουβιασ 
1 0  μ ε ρ ε σ

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε οργανωμένους καταυλισμούς και σε 
ξενοδοχεία 3*-4* και 5* στο Χαρτούμ
• Ημιδιατροφή στο Χαρτούμ
• Πλήρης Διατροφή στο υπόλοιπο ταξίδι

Δεν Περιλαμβάνονται
• Βίζα εισόδου

Χαρτούμ-Αρχαία Μερόη-Ναοί Naga και Mussanaret-Καρίμα-Έρημος Μπαγιόντα-
Κουρού-Τζεμπέλ Μπαρκάλ-Κρουαζιέρα στον Νείλο-Πυραμίδες Νούρι 

1η μέρα: Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
αναχώρηση για το Σουδάν όπου 
θα γνωρίσουμε ένα κόσμο πολύ 
διαφορετικό από ότι θα περίμενε 
κανείς να δει. Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Χαρτούμ
Άφιξη στην πρωτεύουσα του 
Σουδάν, την μεγαλύτερη πόλη 
της χώρας και πύλη της Μαύρης 
Αφρικής. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Σε αυτή τη χώρα 
θα διαπιστώσετε ότι η ομορφιά 
είναι θαμένη στην ψυχή των 
τσακισμένων και μοναχικών, 
ευαίσθητων και ονειροπόλων 
ανθρώπων. Χρόνος ελεύθερος.

3η μέρα: Χαρτούμ-
Περιήγηση πόλης-Μερόη
Μετά το πρωινό θα έχουμε την 
περιήγησή μας στην πρωτεύουσα 
του Σουδάν, όπου μεταξύ άλλων 
θα δούμε το Αρχαιολογικό και 
Εθνολογικό Μουσείο με τα 
ευρήματα από τα Βασίλεια της 
Ναπάτα και του Κους, καθώς και 
με Ελληνικά αντικείμενα και το 
Πάρκο Ελ Μόργκαν.
Αργότερα θα αναχωρήσουμε για 
το σημείο όπου ο μπλε Νείλος 
συναντά τον λευκό Νείλο και 
συνεχίζουμε με προορισμό το 
Ομντουρμάν-γειτονική πόλη-όπου 
θα εστιάσουμε την προσοχή μας 
στο μνημείο του Εθνικού Ήρωα 
Μαχντί και τους περιπλανώμενους 
Δερβίσηδες του, στο σπίτι του 
Χαλίφη και το πολυδαίδαλο 

παζάρι (Σουκ) το μεγαλύτερο της 
χώρας. Μετά από μια διαδρομή 
50 χλμ. θα έρθουμε στην περιοχή 
της ερήμου όπου θα περάσουμε 
τους γρανιτένιους λόφους για 
να δούμε το σημείο όπου ο 
Νείλος σχηματίζει πανέμορφους 
καταρράκτες. 
Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της 
Μερόης με τις είκοσι πυραμίδες 
της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η μέρα: Μερόη-Βασιλική 
Νεκρόπολις-Βασίλεια των 
Μαύρων Φαραώ
Το πρωί θα περιηγηθούμε στο 
βασίλειο των Μαύρων Φαραώ. 
Η Βασιλική Πόλη της Μερόης είναι 
ένας από τους πιο δυσπρόσιτους 
και μυστηριώδεις αρχαιολογικούς 
χώρους στον κόσμο. 
Θα επισκεφθούμε τις περίφημες 
πυραμίδες και τον Ναό Amun. 
Το απόγευμα επιστροφή στη 
Μερόη.

5η μέρα: Μερόη-Ναοί Naga 
και Mussanaret
Σήμερα θα επισκεφθούμε δύο 
αρχαιολογικούς χώρους, τον Naga 
το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο 
την εποχή της Μερόης, όπου θα 
δούμε διάφορα εκθέματα από τον 
Ελληνικό, τον Ρωμαϊκό και τον 
Αιγυπτιακό πολιτισμό και τους 
Ναούς που είναι αφιερωμένοι στον 
Θεό Apademak και Amun. 
Αργότερα θα έρθουμε στο 
Mussawarat όπου βρίσκονται 
ξεχασμένα τα ερείπια των αρχαίων 

ναών του και οι ανάγλυφοι 
ελέφαντες χαμένοι μέσα στην άμμο 
της Σαχάρας.

6η μέρα: Μερόη-Έρημος 
Μπαγιόντα-Καρίμα
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για 
την κωμόπολη Ατμπάρα η οποία 
είναι χτισμένη μεταξύ του Νείλου 
και του ποταμού Ατμπάρα. Από 
εδώ θα περάσουμε με φέρυ τον 
Νείλο για να έρθουμε στην έρημο 
Μπαγιόντα που εκτείνεται μεταξύ 
του 4ου και του 6ου καταρράκτη. 
Φωτογραφίζοντας μαύρους 
ηφαιστειακούς λόφους από 
Βασάλτη, κοπάδια από γαζέλες και 
καραβάνια από Νομάδες Bisharin, 
θα καταλήξουμε στην Καρίμα, 
στην καρδιά του Βασιλείου των 
Ναπάτων του Κους.

7η μέρα: Καρίμα-Τζεμπέλ 
Μπαρκάλ-Κούρου-Καρίμα
Σήμερα θα κινηθούμε σ’ ένα 
πλαίσιο πιο σύνθετων και 
πολυεπίπεδων εξερευνήσεων. Θα 
περιηγηθούμε το πιο ενδιαφέρον 
σημείο της ερήμου της Νουβία, 
τον αρχαιολογικό χώρο Τζεμπέλ 
Μπαρκάλ, στο ομώνυμο Ιερό 
βουνό των αρχαίων Αιγυπτίων και 
των Νουβίων Φαραώ, στην βάση 
του οποίου θα δούμε τον Ναό των 
Φαραώ του νέου Βασιλείου και του 
Amun.
Συνεχίζουμε για την αρχαία πόλη 
της Ναπάτα, πρωτεύουσα της 
Νουβίας με πολλές πυραμίδες 
και το χωριό Ελ Κούρου, παλιά 

οχυρωμένη πόλη και σημαντική 
Νεκρόπολη με πολλές ταφικές 
Πυραμίδες και πολύχρωμα 
ιερογλυφικά.

8η μέρα: Καρίμα-Κρουαζιέρα 
στον Νείλο-Πυραμίδες Νούρι-
Καρίμα
Το πρωί θα επισκεφθούμε την 
τοπική αγορά της Καρίμα και στην 
συνέχεια με ένα μικρό motor-
boat θα έχουμε μία ευχάριστη 
κρουαζιέρα στον Νείλο για να 
θαυμάσουμε την φύση, τα νησιά 
που καθρεπτίζονται στα νερά 
του ποταμού και τον βράχο απ’ 
όπου κυλά ο 4ος καταρράκτης. 
Μετά το γεύμα μας (πικνίκ) 
θα επισκεφθούμε τις ταφικές 
Πυραμίδες της Νούρι.

9η μέρα: Καρίμα-Χαρτούμ
Μετά το πρωινό μας θα 
αναχωρήσουμε για το Χαρτούμ 
που είναι Χτισμένο στην συμβολή 
του λευκού και του γαλάζιου 
Νείλου. Θα έχουμε γεύμα στην 
διαδρομή μας σε «Chai House» 
και θα φτάσουμε το απόγευμα 
στην πρωτεύουσα όπου θα 
επισκεφθούμε την περιοχή της 
λίμνης Nasser για να καταλήξουμε 
αργότερα στο ξενοδοχείο μας.

10η μέρα: Χαρτούμ-Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Αθήνα. Άφιξη 
αυθημερόν.
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Δεν Περιλαμβάνονται
• Βίζα εισόδου

σαφαρι κεΝυα
(σεΫΧελλεσ)
9-10  μερεσ

1η μέρα: Πτήση
Πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για 
την Κένυα. Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Ναϊρόμπι-Λίμνη 
Νακούρου-Λίμνη Ναϊβάσα
Άφιξη στην Ναϊρόμπι και 
συνεχίζουμε οδικώς για το Εθνικό 
Πάρκο της Νακούρου, όπου θα 
έχουμε μία υπέροχη βόλτα γύρω 
από την όμορφη λίμνη πασίγνωστη 
για τον φυσικό της πλούτο, τα 
περίφημα ροζ φλαμίνγκο και τα 
άλλα άγρια πουλιά.
Αργότερα θα αναχωρήσουμε για το 
Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Ναϊβάσα. 

3η μέρα: Ναϊβάσα-Εθνικό Πάρκο 
Μασάϊ Μάρα
Το πρωί θα φωτογραφήσουμε τις 
όχθες της Ναϊβάσα με την πλούσια 
βλάστηση όπου ζουν 350 είδη 
εξωτικών πουλιών. 
Στη συνέχεια θα έρθουμε 
στο πάρκο Μασάι Μάρα 
όπου κατοικούν οι ομώνυμοι 
«αριστοκράτες των άγριων 
φυλών». 
Εγκατάσταση σε Lodge και 
αργότερα θα βγούμε για ένα 
φωτογραφικό σαφάρι στο πάρκο.

4η μέρα: Μασάϊ Μάρα
Σαφάρι στο Πάρκο
Το Μασάϊ Μάρα, είναι ίσως το 
τελευταίο μέρος της Αφρικής, 
όπου μπορεί κανείς να βρει την 
ίδια αφθονία άγριων ζώων που 
συνάντησαν οι πρώτοι ερευνητές 
αυτών των περιοχών. 
Στις πεδιάδες ζουν ζέβρες, 
αντιλόπες, γατόπαρδοι, 
καμηλοπαρδάλεις, λιοντάρια και 

άλλα χορτοφάγα ζώα. 
Στις δύο εξορμήσεις που 
έχουμε σήμερα, στο πρωινό και 
απογευματινό φωτογραφικό 
σαφάρι, θα τα φυλακίσετε στον 
φακό σας.

5η μέρα: Μασάι Μάρα-Ναϊρόμπι 
Περιήγηση πόλης
Το πρωί αναχωρούμε για τη 
Ναϊρόμπι. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.
Το απόγευμα ακολουθεί μία 
χορταστική περιήγηση στα 
αξιοθέατα της πόλης, όπου μεταξύ 
άλλων θα δούμε το Πανεπιστήμιο, 
το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό 
και το Μαυσωλείο. 
Το βράδυ θα απολαύσουμε ένα 
υπέροχο δείπνο σ’ ένα από τα 
καλύτερα εστιατόρια της πόλης, το 
«Carnivore».

6η μέρα: Ναϊρόμπι-Μομπάσα 
(Ντιάνι)
Πτήση για την Μομπάσα. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο στην 
περιοχή Ντιάνι

7η μέρα: Μομπάσα 
Mέρα ελεύθερη στις πιο όμορφες 
παραλίες της Aνατολικής Aφρικής, 
με τα υπέροχα ξενοδοχεία και το 
τροπικό περιβάλλον. 
Eδώ συναντιώνται και 
μπερδεύονται όλες οι φυλές 
και οι κουλτούρες της Kένυας, 
οι θρησκείες, οι εποχές και τα 
ρεύματα. 

8η μέρα: Μομπάσα
Περιήγηση Πόλης 
Αναχώρηση για την πρωινή μας 
περιήγηση στην πόλη, όπου θα 
περιηγηθούμε στα κυριότερα 
αξιοθέατα της. Στην συνέχεια θα 
έρθουμε στο Νγκομόνγκο, ένα 
πάρκο που υπάρχουν δείγματα 
οικισμών των διαφόρων φυλών 
της Κένυας. 
Το απόγευμα το έχετε ελεύθερο και 
αργότερα πτήση για την Αθήνα.

9η μέρα: Αθήνα
Άφιξη με ενδιάμεσο σταθμό.

σαφαρι-κεΝυα
σεΫΧελλεσ
1 0  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
ακριβώς περιγράφεται
από την 1η μέρα έως και την 
6η μέρα και συνεχίζει ως εξής:

6η μέρα: Ναϊρόμπι-Σεϋχέλλες
Πτήση για το εξωτικό νησί των 
Σεϋχελλών που έχει χαρίσματα 
σπάνια. Άφιξη στο Μάχε 
πρωτεύουσα του συμπλέγματος και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο. 

7η μέρα: Μάχε-Βικτώρια
Γύρος του Νησιού Μάχε
Σήμερα θα συνεχίσουμε με μία 
ολοήμερη περιήγηση του νησιού 
Μάχε, του μεγαλύτερου από τα 87 
και πλέον νησιά του αρχιπελάγους 
των Σεϋχελλών. Θα ξεκινήσουμε 
από την μικρή αλλά χαριτωμένη 

πρωτεύουσα Βικτώρια. Θα δούμε 
το ιστορικό της κέντρο, τις παλιές 
υπαίθριες αγορές και τον βοτανικό 
κήπο. Αργότερα διασχίζοντας, 
τον παράκτιο δρόμο θα 
φωτογραφίσουμε φυτείες τσαγιού, 
γραφικά ψαροχώρια και αμμώδεις 
παραλίες.
Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος 
στην διάθεσή σας για να ζήσετε μια 
ευφορική αφασία. 

8η μέρα: Μάχε
Μέρα ελεύθερη. Καθαρός ουρανός 
και μια πεντακάθαρη θάλασσα. 
Ζεστός ήλιος, δροσερός αέρας 
που περνά μέσα από τις φοινικιές 
και τροπική βλάστηση που 
προσφέρει θαυμάσιες δυνατότητες 
για αξέχαστες περιπλανήσεις σε 
ένα νησί που είναι τουριστικός 
μαγνήτης.

9η μέρα: Μάχε
Χρόνος ελεύθερος. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο. 
Ολονύκτια πτήση. 

10η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα με ενδιάμεσο 
σταθμό.
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Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5
Περιλαμβάνονται • Φιλοξενία σε ξενοδοχείο πολυτελείας στη Ναϊρόμπι, 
επιλεγμένα Λοτζ στα πάρκα και 4* στις Σεϋχέλλες και στη Μομπάσα
• Πρωινό στις Σεϋχέλλες • Ημιδιατροφή στη Ναϊρόμπι και στη Μομπάσα 
• Πλήρης διατροφή στα εθνικά πάρκα και στη Μομπάσα

Δεν Περιλαμβάνονται  
• Βίζα εισόδου στην Κένυα. 

Υγειονομικές Προφυλάξεις  
• Συνιστάται εμβόλιο κατά του 
κίτρινου πυρετού. 

Ναϊρόμπι-Λίμνη Νακούρου-Λίμνη Ναϊβάσα-Μασάϊ Μάρα-
Μομπάσα ( Σεϋχέλλες )



                 ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ UNESCO

• Οχυρωμένη Πόλη Φασιλ Τσεμπί (Γκοντάρ). Βόρεια Αιθιοπία 1632 
• Εκκλησίες-Λαλιμπέλα. Κεντρική ΑΙθιοπία 12ος 13ος Αιώνας
• Αρχαία Πόλη-Αξούμ. Βόρεια Αιθιοπία-1ος Αιώνας π.Χ.
• Κάστρο Φασιλάντα. Βόρεια Αιθιοπία-17ος Αιώνας
• Tiya Νότια Αιθιοπία - Προχριστιανική περίοδος
• Κατώτερη Κοιλάδα του Όμο

1η μέρα: Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Αιθιοπία με την 
τρισχιλιόχρονη Ιστορία και την 
μοναδικότητα των μνημείων 
της, τα περισσότερα των οποίων 
προστατεύονται από την Unesco.

 2η μέρα: Αντίς Αμπέμπα- 
Αξούμ              
Προσγειωνόμαστε νωρίς το 
πρωί στην Αντίς Αμπέμπα και 

συνεχίζουμε με πτήση για το 

Αξούμ. Άφιξη στο πολιτικό και 
πνευματικό κέντρο της Αρχαίας 
Αιθιοπίας, ενδιαφέρον μνημείο 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
Unesco. Στην απογευματινή 
μας περιήγηση, κυριαρχούν 
περίπου 130 γιγαντιαίες στήλες 
που μοιάζουν με οβελίσκους 
και είναι χαρακτηριστικά της 
περιοχής Χαντραμότ. Ανάμεσα στα 
κυριότερα κτίρια συγκαταλέγεται 

ο ναός της Παναγίας της Σιών, 
στον οποίο σύμφωνα με τον θρύλο 
φυλάσσεται η Ιερή Κιβωτός, 
τα ερείπια των ανακτόρων των 
πρώτων βασιλέων, και τα λουτρά 
της Βασίλισσας του Σαβά.

3η μέρα: Αξούμ-Αντιγκράτ- 
Μέκελλε               
Σήμερα θα διασχίσουμε τα 
εντυπωσιακά τοπία του Τιγράϊ, 
θα έχουμε μία ενδιαφέρουσα 
επίσκεψη στη Γιέχα για να 
δούμε τον Ναό του Ήλιου, το πιο 
καλοδιατηρημένο μνημείο της 
αιθιοπικής αρχαιότητας και θα 
συνεχίσουμε για το Μέκκελε.

 4η μέρα: Μέκελλε-
Λαλιμπέλα-Πελεκητές Εκκλησίες       
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για 

τη Λαλιμπέλα, την Χριστιανική 
Ακρόπολη του αιθιοπικού 
οροπεδίου. Οι 11 εκκλησίες 
θεωρούνται από πολλούς το 
όγδοο θαύμα του κόσμου και 
προστατεύονται από την Unesco. 
Αποτελούνται από δύο ομάδες 
και βρίσκονται βόρεια και νότια 
του ποταμού Ιορδάνη. Αφού 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο 
θα επισκεφθούμε στην συνέχεια 
τις εκκλησίες της νότιας ομάδας οι 
οποίες έχουν λαξευτεί σε τοίχους 
με πύλες σε βραχώδες πέτρωμα, 
με άμβωνες και ιερά, σκαλιστά 
τέμπλα και εικονοστάσια.

 5η μέρα: Λαλιμπέλα-
Περιήγηση Πόλης                       
Ο ίδιος ο Θεός, λέει ο θρύλος ότι 
έδωσε τα σχέδια της Λαλιμπέλα 
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Το ταξίδι εκτελείται όπως περιγράφεται από την 1η μέρα μέχρι και την 9η μέρα και συνεχίζει ως εξής:

ιστορική αιΘιοπια 
κοιλαδα του ομο 
Νειλοτικεσ φυλεσ
1 7  Μ έ Ρ έ Σ

 10η μέρα: Αντίς Αμπέμπα-
Τίγια-Άρμπα Μιντς          
Αναχωρούμε οδικώς για να 
επισκεφθούμε στη Νότια Αιθιοπία, 
τις περίτεχνες στήλες της Ti-
ya-μνημείο της Unesco-που 
χαρτογραφούν την ύπαρξη ενός 
σχεδόν άγνωστου προχριστιανικού 
πολιτισμού. Συνεχίζουμε για την 
Κοιλάδα του ποταμού Όμο και 
τον Μάγκο, όπου οι ομώνυμοι 
Δρυμοί στις όχθες του ποταμού, 
αποτελούν το φυσικό περιβάλλον 
πολλών άγριων ζώων, ενώ 

ανακαλύφθηκαν απολιθώματα από 
σκελετούς ανθρώπων και πέτρινα 
εργαλεία. Άφιξη και αργότερα 
γνωριμία με την υπέροχη λίμνη 
Τσάμο.

11η μέρα: Άρμπα Μιντς-Φυλές 
Κόνσο-Τσεμάϊ-Ερμπορέ-Μουρούλε          
Το πρωί αναχωρούμε για 
την περιοχή του Κόνσο, οι 
κάτοικοι του οποίου ζουν σε 
απομονωμένα χωριά-φρούρια. 
Στη συνέχεια στο χωριό Βέϊτο 
θα δούμε την νομαδική φυλή 
Τσεμάϊ, με τις εντυπωσιακές 
κομμώσεις και τα περίτεχνα 
κοσμήματα και διασχίζοντας την 
σαβάνα της Νότιας Αιθιοπίας, θα 
φωτογραφήσουμε τους Ερμπορέ, 
φυλές εντυπωσιακές σε εμφάνιση.
Άφιξη στην περιοχή Μουρούλε και 
τακτοποίηση σε Λοτζ.

Το απόγευμα θα έρθουμε στο 
Κόρσο, χωριό της φυλής των 
Κάρο, η οποία είναι ένας από 
τους πλέον παραδοσιακούς λαούς 
του «Εθνολογικού Τριγώνου» 
της Αιθιοπίας, με προσήλωση 
στις παραδόσεις. Οι γυναίκες, 
από τις ωραιότερες του νότου, 
στολίζονται μ’ένα τρύπημα του 
κάτω χείλους, που μερικές φορές 
το αντικαθιστούν με τρεις σειρές 
από χάντρες.

12η μέρα: Μουρούλε-Ομοράτε- 
Χωριά της Φυλής Γκελέμπ- 
Τούρμι          
Στην συνοριακή πόλη Ομοράτε, 
κοντά στη λίμνη Τουρκάνα, θα 
επισκεφθούμε τα χωριά της 
Φυλής των Γκελέμπ (Διαβατήριο 
απαραίτητο).
Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή 

αγορά του Τούρμι, σημαντικό 
κοινωνικό γεγονός της 
περιοχής, τόπο συνάθροισης των 
κτηνοτρόφων Χάμερ, της πιο 
γοητευτικής Φυλής του νότου.
Γυμνόστηθα κορίτσια με 
μπούκλες, αλειμμένες με λίπος 
και κοκκινόχωμα, άνδρες με 
μαλλιά που τα στολίζουν μ’ ένα 
λεπτό στρώμα λάσπης και φτερά 
πουλιών, έρχονται εδώ για τα 
«προξενιά» μεταξύ των νέων της 
φυλής.

13η μέρα: Μουρούλε-Φυλές 
Μπουμέ και Μπενά-Τζίνκα          
Με βάρκες θα πλεύσουμε στον 
ποταμό Όμο, μέχρι τον οικισμό 
Καγκαέν, όπου θα συναντήσουμε 
την Φυλή Μπουμέ, με κατάμαυρο 
δέρμα και χρωματιστά στολίδια.
Στη συνέχεια θα διασχίσουμε τους 

ιστορική αιΘιοπια 
(κοιλαδα του ομο-ΝειλOτικεσ φυλεσ) 

1 0 - 1 7  Μ έ Ρ έ Σ

Αντίς Αμπέμπα-Μπαχάρ Ντάρ-Λίμνη Τάνα-Τισσισάτ-Γκοντάρ-Λαλιμπέλα-Αξούμ-Μέκελλε-(Τίγια-Άρμπα 
Μιντς-Κοιλάδα του Όμο-Μουρουλέ-Κόρτσο-Τούρμι-Τζίνκα-έθνικό Πάρκο Μάγκο)

UNESCO 
TOUR
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χωματόδρομους της περιοχής για 
να συναντήσουμε την φυλή Μπενά 
και αργότερα θα καταλήξουμε στην 
ημιορεινή κωμόπολη Τζίνκα (1300 
μέτρα).

14η μέρα: Τζίνκα-Εθνικό Πάρκο 
Μάγκο-Φυλές Μούρσι          
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για το 
Πάρκο Μάγκο, για να έρθουμε στον 
παραπόταμο Νέρι, όπου ζει η Φυλή 
των Μούρσι. Ένας λαός του οποίου 
οι άνδρες κυκλοφορούν γυμνοί και 
οι γυναίκες γυμνόστηθες, σχίζουν 
το κάτω χείλος τους και βάζουν στο 
άνοιγμα ένα πήλινο δίσκο, που με 
την πάροδο του χρόνου μεγαλώνει.

15η μέρα: Τζίνκα-Κάι Αφάρ-
Άρμπα Μιντς
Διασχίζοντας τους αυλακωτούς 
δρόμους της ενδοχώρας, θα 

επισκεφθούμε στο Κάϊ Αφορ, όπου 
άνδρες της Φυλής των Μπενά, 
φέρουν περίτεχνα χτενίσματα.
Συνεχίζουμε για την Άρμπα Μιντς.          

16η μέρα: Άρμπα Μιντς-Αντίς 
Αμπέμπα
Ακολουθώντας την διαδρομή 
στο αιθιοπικό οροπέδιο, θα 
επισκεφθούμε καταυλισμό της 
Φυλής Ντάρζε, με τα κυψελωτά 
σπίτια και το απόγευμα θα έρθουμε 
στην Αντίς Αμπέμπα.

17η μέρα: Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση με ενδιάμεσο σταθμό.
Άφιξη στην Αθήνα αυθημερόν.

για να κτισθούν εκκλησίες και 
τις οδηγίες για την διακόσμηση 
τους. Το πρωί θα επισκεφθούμε 
τις εκκλησίες της Βόρειας ομάδας, 
όπου εντυπωσιακός για τις 
διαστάσεις του, είναι ο ναός του 
Σωτήρος και η κιονοστοιχία που 
τον περιβάλλει. Πολλές από τις 
εκκλησίες επικοινωνούν μεταξύ 
τους με λαξευτές σήραγγες και 
η κάθε μία απ’αυτές φιλοξενεί 
ιστορικούς και θρησκευτικούς 
θησαυρούς

 6η μέρα: Λαλιμπέλα-
Γκοντάρ              
Σήμερα θα αφήσουμε την 
Λαλιμπέλα για να έρθουμε οδικώς 
στην πλέον ελκυστική πόλη της 
χώρας, την Γκοντάρ.

 7η μέρα: Γκοντάρ-
Περιήγηση Πόλης-Μπαχάρ Νταρ         
Το πρωί θα επισκεφθούμε 
την οχυρωμένη πόλη Φασίλ 
Τσέμπι, που χτίστηκε την εποχή 
του αυτοκράτορα Φασιλίντας 
(17ος αιώνας). Βρίσκεται στους 
πρόποδες του όγκου του Σιμιέν , 
στην βόρεια όχθη της λίμνης Τάνα 
και καταγράφεται στα μνημεία της 
Unesco. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
το υπέροχο κάστρο Φασιλίντα και 
η εκκλησία του Ντεμπρέ Μπιχάν 
Σελασσιέ «το φως της τριάδος» 
και η τοπική γραφική αγορά. 
Αργότερα συνεχίζουμε για την 
Μπαχάρ Νταρ, που βρίσκεται στο 
νότιο άκρο της λίμνης Τάνα.

8η μέρα: Μπαχάρ Ντάρ-Λίμνη 
Τάνα-Καταρράκτες Τισσισάτ
Το ενδιαφέρον μας σήμερα 
επικεντρώνεται στις εκκλησίες 
της περιοχής τις οποίες οι 
μοναχοί Χριστιανοί έκτισαν-στην 
ταραγμένη μεσαιωνική περίοδο-
όταν κατέφευγαν στα νησιά της 
Λίμνης Τάνα για να αποφύγουν 
διώξεις, και διακόσμησαν 
με αγιογραφίες, Βίβλους και 
εκκλησιαστικά κειμήλια. Αργότερα 
συνεχίζουμε με μία επίσκεψη 
στους καταρράκτες Τισσισάτ, τους 
πρώτους που σχηματίζει ο γαλάζιος 
Νείλος μερικά χιλιόμετρα μετά την 
έξοδο του από την λίμνη Τάνα.

9η μέρα: Μπαχάρ Ντάρ-Αντίς 
Αμπέμπα-Περιήγηση Πόλης
Σήμερα ερχόμαστε με πτήση στην 
Αντίς Αμπέμπα. Άφιξη και 

αμέσως συνεχίζουμε με μια 
περιήγηση στην πόλη για να 
δούμε μεταξύ άλλων τα ανάκτορα 
του Χαϊλέ Σελασιέ , το ναό της 
Αγίας Τριάδος, την Ελληνική 
εκκλησία του Αγίου Φρουμεντίου, 
και το μικρό αλλά περιεκτικό 
Εθνικό μουσείο. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος στη διάθεσή σας για να 
αγοράσετε τους περίφημους 
αιθιοπικούς σταυρούς απ’τους 
κοσμηματοπώλες της Πιάτσο 
καθώς και περίτεχνα ψάθινα 
αντικείμενα.

10η μέρα: Αντίς Αμπέμπα-Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο νωρίς 
το πρωί και πτήση με ενδιάμεσο 
σταθμό.
Άφιξη στην Αθήνα αυθημερόν.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 

Περιλαμβάνονται:
•  Φιλοξενία σε ξενοδοχεία Πολυτελείας στην Aντίς Aμπέμπα, Τουριστικής 

κατηγορίας στις υπόλοιπες πόλεις και Λοτζ 
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Βίζα εισόδου

Υγειονομικές Προφυλάξεις:
•  Απαραίτητος εμβολιασμός κατά του Κίτρινου Πυρετού. Ενδείκνυται 

αντιελονοσιακή αγωγή. Συμβουλευθείτε το Yγειονομικό Kέντρο της 
περιοχής σας.



Βίντχουκ-Σβάκοπμουντ-Νταμαραλάνδη-έθνικός Δρυμός έτόσα-Οτάβι-Οκαχάντια
(Ρούντου-Caprini Strip-Okavango-Καταρράκτες Βικτόρια)

1η μέρα: Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την 
Ναμίμπια. Υπέροχα ερημικά τοπία, 
αποικιακές πόλεις, γρανιτένιοι 
σχηματισμοί, πανέμορφα βραχώδη 
τοπία, ο εξωτικός πολιτισμός 
των Χίμπα και των Βουσμάνων 
και μια ποικιλία άγριας ζωής την 
καθιστούν έναν από τους πιο 
γοητευτικούς και πλουσιότερους 
σε αποχρώσεις προορισμούς. 
Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Βίντχουκ-
Περιήγηση πόλης
Άφιξη στην πρωτεύουσα της 
χώρας, το Βίντχουκ το οποίο 
βρίσκεται σε υψόμετρο 1.700 
μέτρων στο κεντρικό οροπέδιο, 
κατοικείται από 200.000 κατοίκους 
και περιβάλλεται από ορεινούς 
όγκους.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Το απόγευμα θα περιηγηθούμε την 

αποικιακή πόλη η οποία το 1990 
έγινε πρωτεύουσα της ανεξάρτητης 
Ναμίμπια για να δούμε μεταξύ 
άλλων το παλιό κτίριο που 
σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, 
το φρούριο, την λουθηρανική 
εκκλησία, η ανέγερση της οποίας 
ξεκίνησε το 1907,το άγαλμα του 
«Sudwester Reiter» και το Tinten-
palast ένα ανάκτορο αποικιακού 
ρυθμού του 1912

3η μέρα: Βίντχουκ-Οκαχάντζα 
Καριντεμπ-Ουσάκος 
Σβάκοπμουντ (390χλμ)
Το πρωί θα αναχωρήσουμε μέσα 

από μια φαινομενικά ακατοίκητη 
σαβάνα και περιφραγμένες 
φάρμες για την Οκαχάντζα με 
την εντυπωσιακή βλάστηση που 
οφείλει την ύπαρξή της στην 
παρουσία ενός ποταμού ο οποίος 
εκβάλλει στο υπέδαφος της.
Ανάμεσα στα ιστορικά κτίρια 
της πόλης συγκαταλέγεται ο 
σταθμός (Λέρι) και η εκκλησία της 
Παραρήνιας αποστολής του 1876.
Συνεχίζοντας δυτικά θα περάσουμε 
απο την αγροτική πόλη Karibib και 
το Usakas για να συναντήσουμε 
την κοιλάδα του Φεγγαριού και 
το πεδίο των Βελβιτσια, διάστικτο 
από το ασυνήθιστο γιγάντιο φυτό 
Welwichia Mirabilis που δεν 
συναντάται σε κανένα άλλο σημείο 
του πλανήτη.
Το απόγευμα θα έρθουμε στο 
Σβάκομπουντ ενα αρχιτεκτονικό 
στολίδι στις ακτές του Ατλαντικού 
με έντονο Βαυαρικό χαρακτήρα.
Σημαντικό παραθεριστικό κέντρο 
και ο αγαπημένος προορισμός 
διακοπών των κατοίκων της 

Ναμίμπια που ζουν στην ενδοχώρα
Αργότερα έχετε χρόνο για να 
κάνετε μια βόλτα στους δρόμους 
για να θαυμάσετε τα κτίρια απο 
την εποχή της αποικιοκρατίας,τον 
φάρο με τις λευκοκόκκινες 
γραμμές, τον παλιό σταθμό του Ju-
gendstill, την έδρα του προεδρικού 
Μεγάρου και το Hohenzollemhans 
που στο αέτωμά του φέρει έναν 
Άτλαντα να κρατά την γη.

4η μέρα: Σβάκοπμουντ
Νταμαραλάνδη (375χλμ)
Το πρωί θα αναχωρήσουμε με 
κατεύθυνση βόρεια ταξιδεύοντας 

παράλληλα του Ατλαντικού και δια 
μέσου του λεχηνοειδούς Πεδίου 
θα έρθουμε στο Χεντις Μπει 
παραθεριστικό ψαροχώρι.
Από εδώ θα εισχωρήσουμε 
εσωτερικά και μέσω του Vis, θα 
περάσουμε από το υψηλότερο 
βουνό της Ναμίμπια το Brand-
berg απολαμβάνοντας μια 
συγκλονιστική θέα στην γη των 
Νταμάρα με τα πρωτόγονα τοπία 
και τις βιογραφίες του Twyfel-
fohtein που θα μας μεταφέρουν 
στην προϊστορική εποχή της 
Ναμίμπια.
Συνεχίζοντας θα φωτογραφίσουμε 
τον προϊστορικό βράχο στο 
όρος Burnt και το όρος Organ 
Pipes-στήλες από βασάλτη-που 
σχηματοποιήθηκαν εκατομμύρια 
χρόνια πριν από την στερεοποίηση 
της λάβας.
Αργότερα περνώντας 
στην κοιλάδα του ποταμού 
Huab, θα επισκεφθούμε το 

Απολιθωμένο δάσος όπου θα 
φωτογραφίσουμε απολιθωμένους 
κορμούς αροκάριας πολλοί 
από τους οποίους αγγίζουν 
τα 30 μέτρα. Άφιξη, μέσω της 
εγκαταλελειμμένης Khorixas στο 
Damara Morane lodge. 

5η μέρα: Νταμαραλάνδη-Φυλές 
Χίμπα-Εθνικό πάρκο Ετόσα 
(385 χλμ)
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για τον 
Εθνικό Δρυμό Ετόσα με ενδιάμεση 
επίσκεψη στο Otjikandero, όπου 
θα επισκεφθούμε ένα χωριό της 
φυλής των Χίμπα, των τελευταίων 

νομάδων της Αφρικής. 
Οι Χίμπα, ορισμένα Βοοειδή τα 
θεωρούν Ιερά όπως π.χ τον ταύρο 
που σύμφωνα με τις πανάρχαιες 
παραδόσεις τους, μέσα του 
κατοικούν τα πνεύματα των 
προγόνων τους.
Ζουν σε καλύβες απλές, κωνικές οι 
οποίες στηρίζονται με πασσάλους 
και γεμίζουν τα κενά τους με πηλό 
και κοπριά. 
Τρίβουν το δέρμα τους με μια 
λαμπερή κρέμα σε χρώμα ώχρας 
και φορούν καπέλα που θυμίζουν 
τα κέρατα των ζώων.
Θα τους φωτογραφίσουμε και 
θα συνεχίσουμε για το Πάρκο 
Ετόσα, όπου θα απολαύσουμε 
ένα συναρπαστικό φωτογραφικό 
σαφάρι. 
Στη συνέχεια θα έρθουμε 
στο Okaukuejo Camp για 
διανυκτέρευση.
6η μέρα: Εθνικός Δρυμός Ετόσα
Ο Δρυμός (22.000τχλμ)

θεωρείται το μεγαλύτερο 
καταφύγιο ζώων της Ναμίμπια, 
όπου φιλοξενούνται ελέφαντες, 
ταύροι, ρινόκεροι, λεοπαρδάλεις 
και λιοντάρια. Επίσης εκτός 
από 2.000 αντιπροσώπους 
του είδους όρυξ, το μόνο που 
μπορεί να επιζήσει και στη έρημο 
Ναμίμπ παρά την έλλειψη νερού, 
κατοικούν εδώ περισσότερες από 
3.000 αντιλόπες, ζέβρες και γήνου, 
κουντού και καμηλοπαρδάλεις.
Στρουθοκάμηλοι, πουλιά Sagit-
tarius serpentarius αγριόγαλλοι 
και μαραμπού, κυκλοφορούν 
στη σαβάνα ενώ τα καθαρά 
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παΝοραμα Ναμιμπια
μποτσουαΝα-ζιμπαμπουε

1 0 - 1 2  Μ έ Ρ έ Σ

Best



Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 
Περιλαμβάνονται
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 3* και σε Lodge χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις
• Ημιδιατροφή κάθε μέρα

Δεν Περιλαμβάνονται  
• Βίζα εισόδου στην Ναμίμπια. Απαιτούνται 4 φωτογραφίες  
• Βίζα εισόδου και εξόδου στην Ζιμπάμπουε. Εκδίδεται επιτόπου και απαιτείται το 
ακριβές αντίτιμο σε τοπικό νόμισμα ( ενδέχεται να χρειασθούν δυο φωτογραφίες ) 

παΝοραμα 
Ναμιμπια 
μποτσουαΝα 
ζιμπαμπουε
1 2  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η μέρα 
μέχρι και την 6η μέρα και 
συνεχίζει ως εξής:

7η μέρα: Εθνικός Δρυμός
Ετόσα-Ρούντου 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε 

για το Ρούντου μέσω της 
αποικιακής πόλης Tsumed και της 
Γκροοτφοντέϊν με μεγάλες φυτείες 
καλαμποκιού, χτισμένη κάτω απο 
το οχυρωμένο αποικιακό κάστρο.
Άφιξη το απόγευμα στο Ρούντου 
και εάν το ύψος του νερού του 
Okavango το επιτρέπει θα έχουμε 
την ευκαιρία να απολαύσουμε μια 
κρουαζιέρα στο ποτάμι το οποίο 
πηγάζει από το οροπέδιο Benguela 
στην Αγκόλα.

8η μέρα: Ρούντου-Mazambala 
Island Lodge
Μετά το πρωινό διασχίζοντας 
το Caprini strip ένα παραδείσιο 
κομμάτι γης μήκους 40χλμ και 

πλάτους 30-90χλμ με έντονο 
τροπικό κλίμα θα έρθουμε αργά 
το απόγευμα στο λότζ κοντά στον 
ποταμό Kwando

9η μέρα: Mazambala Island 
Lodge-Καταρράκτες Βικτόρια
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για 
τους καταρράκτες της Βικτόρια. 
Συνεχίζοντας δυτικά θα φτάσουμε 
στο Katima Mullio στον Ζαμβέζη 
ποταμό και από εκεί αργότερα 
μέσω της γέφυρας Ngoma θα 
έρθουμε στους καταρράκτες της 
Βικτώρια για να διανυκτερεύσουμε 
στο A’ Zambezi River Lodge. 

10η μέρα: Καταρράκτες Βικτόρια
Σήμερα θα επισκεφθούμε τους 
θεαματικούς καταρράκτες της 
Βικτόρια οι οποίοι με 100 μέτρα 
ύψος εκτείνονται σε μήκος 1.700 
μέτρων για να φωτογραφίσουμε 
το φαινόμενο που θεωρείται από 
τα μεγαλύτερα θαύματα της φύσης 
στην γη. Το απόγευμα χρόνος 
ελεύθερος.

11η-12η μέρα Πτήση επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής με ενδιάμεσους 
σταθμούς. Ολονύκτια πτήση. Άφιξη 
την 12η μέρα στην Αθήνα.
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νερά του πάρκου είναι το Βασίλειο των 
φοινικόπτερων και των πελεκάνων
Στο συγκλονιστικό φωτογραφικό Σαφάρι 
που έχουμε σχεδιάσει για σήμερα θα 
σας γνωρίσουμε τον πλούσιο Δρυμό 
για να ζήσουμε μοναδικές εικόνες από 
λιοντάρια που αναπαύονται πάνω σε φλοιό 
αποξηραμένου έλους και από ζέβρες και 
κουντού που πίνουν νερό σε φυσικές πηγές. 
Το απόγευμα θα μετακινηθούμε για 
διανυκτέρευση στο Νamutoni Rest Camp3* 
ή παρόμοιο στην περιοχή του πάρκου.

7η μέρα: Εθνικός Δρυμός Ετόσα-
Περιοχή Otjiwarongo
Με το πρωινό μας σημερινό σύντομο 
σαφάρι στο Δρυμό της Ετόσα 
συμπληρώνουμε την ιδανική διαδρομή 
μας στο πάρκο και στην καρδιά του 
Δρυμού, το Etosha Pan-μια μεγάλη 
λεκάνη περίπου 5.000 τ.χλμ από πηλό 
και αλάτι και συνεχίζουμε για το Οτάβι 
μέσω της χαριτωμένης αποικιακής 
πόλης Τsumed, γνωστή περιοχή για την 
εκμετάλλευση πολυτίμων λίθων

Άφιξη και εγκατάσταση στο Frans Indongo 
Lodge 3* ή παρόμοιο.
8η μέρα: Okahandia-Βίντχουκ 
Το πρωί θα έχουμε ενα ακόμα 
φωτογραφικό σαφάρι και θα 
αναχωρήσουμε για το Otjiwarongo την 
πρωτεύουσα της ευρύτερης περιφέρειας 
από την οποία θα συνεχίσουμε μέσω της 
Οkahandia για το Βιντχούκ.
Το απόγευμα θα έρθουμε στο Βίντχουκ 
και έχετε χρόνο για να περπατήσετε στους 
κεντρικούς δρόμους της πόλης για να 
κάνετε τις αγορές σας.

9η-10η μέρα: Πτήση Επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση 
επιστροφής με ενδιάμεσους σταθμούς. 
Ολονύκτια πτήση. Άφιξη την 10η μέρα 
στην Αθήνα.

Ταξιδιωτικά έγγραφα: 
• Για να πραγματοποιηθεί το ταξίδι απαιτείται οι εγγραφές συμμετοχής να έχουν πραγματοποιηθεί δύο 
μήνες τουλάχιστον πριν την αναχώρηση.
• Ανάλογα την περίοδο που πραγματοποιείται το ταξίδι ενδέχεται λόγω καιρικών συνθηκών να υπάρξουν 
μικροαλλαγές στο εσωτερικό του προγράμματος και του τόπου διανυκτέρευσης.  
• Το οδικό δίκτυο δεν είναι σε καλή κατάσταση.



1η μέρα: Πτήση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για τη 
Νότια Αφρική.
Ολονύκτια Πτήση

2η μέρα: Κέιπ Τάουν
Άφιξη στο Κέιπ Τάουν, στην 
«Μητέρα πόλη» όπως αποκαλούν 
χαϊδευτικά οι Νοτιοαφρικανοί την 
παλαιότερη πόλη της χώρας τους 
και ένα από τα τρία ομορφότερα 
λιμάνια στον κόσμο.
Η τοποθεσία της στους πρόποδες 
του Table Mountain και δίπλα στο 
Ακρωτήρι που φέρνει κοντά δύο 
ωκεανούς την καθιστά μοναδική . 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο

3η μέρα: Κέιπ Τάουν-Ολοήμερη 
Περιήγηση Πόλης-Νησί Ρομπέν
Μέσα από ένα κλίμα σχεδόν 
μεσογειακό συνεχίζουμε την 
πρωινή μας περιήγηση στην πόλη 
για να γνωρίσουμε τα αξιοθέατα 
της Συναντώντας λευκούς και 
αφροευρωπαίους αλλά και 
Κινέζους, Ινδούς, Μαλαίσιους και 
μετανάστες απ’ όλον τον κόσμο 
θα σας γνωρίσουμε το Castle 
Good Hope με ιστορία άνω των 
300 χρόνων, το κοινοβούλιο, 
συγκροτήματα Βοτανικών Κήπων 
και τα διαμερίσματα της Πόλης 
που υπερηφανεύονται για την 
κοσμοπολίτικη εμφανισή τους. 
Στην συνέχεια θα ανέβουμε με 
το τρενάκι στο Τable Mountain, 
το Φόντο την Πόλη-που είναι 
εκπληκτικό.
Από εδώ θα έχουμε μία υπέροχη 
θέα του Κέιπ Τάουν και του νησιού 

Ρόμπεν στο οποίο με φέρρυ 
θα έρθουμε αργότερα. Το νησί 
υπήρξε η φυλακή όπου πέρασε την 
περισσότερη από την μισή ζωή του 
ο Νέλσον Μαντέλα. Συμβολίζει 
την καταπίεση των αυθοχθόνων 
της μαύρης Αφρικής την περίοδο 
του Απαρχαïντ και την νίκη για την 
ισότητα στη Νότια Αφρική

4η μέρα: Κέιπ Τάουν-Ολοήμερη 
εκδρομή στο Ακρωτήρι της 
Καλής Ελπίδας
Σήμερα θα επισκεφθούμε το 
ομορφότερο ίσως ακρωτήρι στην 
γη. Θα ακολουθήσουμε τον δρόμο 
δυτικά του Τable Mountain και της 
θέσης του ακρωτηρίου Δώδεκα 
Απόστολοι που ακολουθεί τις 
πανέμορφες παραλίες Sea Point, 
Clifton, Camps Bay και Liandundo. 
Περνώντας στον Chapmans Peak 
Drive θα έχουμε μία μοναδική 
θέα στον όρμο Chapmans Bay σε 
μία διαδρομή μήκους μόνο 10χλμ 
που φθάνει όμως σε ύψος 600 
μέτρα από τα βράχια Sentinel 
μέχρι τους λόφους Constentia. 
Θα περάσουμε από δύο όμορφα 
ψαροχώρια το Commentize και 
το Scarbourough για να μπούμε 
στο Νότιο μέρος του Δρυμού του 
Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας 
μία προστατευόμενη περιοχή όπου 
τα έλη και οι θάμνοι της θυμίζουν 
σκοτσέζικο τοπίο.
Με την άφιξη μας θα ανεβούμε 
133 σκαλοπάτια για να έρθουμε 
στο Ακρωτήριο-200 μέτρα πάνω 
από τη Θάλασσα-για να χαρούμε 
το μαγευτικό Πανόραμα του 
Ακρωτηρίου και του False Bay.

Στην επιστροφή μας θα 
ακολουθήσουμε την ανατολική 
ακτή περνώντας από την πόλη 
Simon με το Βικτωριανό της 
κέντρο την οποία θα επισκεφθούμε 
και θα συνεχίσουμε αργότερα με 
επίσκεψη στον Βοτανικό Κήπο 
Kirstenbosch

5η μέρα: Κέιπ Τάουν-Ουντσχούρν
Το πρωί θα συνεχίσουμε οδικώς 
για το Ουντσχούρν, με ενδιάμεση 
στάση στο γραφικό χωριό Bar-
rydale. Άφιξη στο Ουντσχούρν, 
γνωστό για τις φάρμες των 
στρουθοκαμήλων, όπου θα 
επισκεφθούμε μία από αυτές και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

6η μέρα: Ουντσχούρν-Σπήλαια 
Kango-Garden Route-Κνύσνα
Το πρωί θα περιηγηθούμε την πόλη 
και τα διάσημα Σπήλαια Kango και 
στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για την παραθαλάσσια Κνύσνα, 
ακολουθώντας την πανέμορφη 
διαδρομή των Κήπων.
Περνώντας από την ορεινή 
διάβαση της Ουτενίκα, θα 
επισκεφθούμε την πόλη Τζορτζ 
και θα προχωρήσουμε στο Εθνικό 
Πάρκο του Wilderness.
Στη συνέχεια ακολουθώντας 
την παραλιακή οδό κατά μήκος 
του Ινδικού Ωκεανού, θα 
έρθουμε στην όμορφη Κνύσνα, 
η οποία χαρακτηρίζεται ως το 
«λουλούδι του Γκάρντεν Ρόουτ» 
περιβαλλόμενη από πυκνά δάση, 
λίμνες, βουνά και θάλασσα.

7η μέρα: Κνύσνα-Κρουαζιέρα-
Δρυμός Τζιτζικάμα-Πορτ 
Ελίζαμπεθ
Το πρωί θα έχουμε μία 
απολαυστική κρουαζιέρα, στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το 
Πάρκο Featherbed και αργότερα 
θα αναχωρήσουμε διά μέσου 
της παραθαλάσσιας Plettenberg 
Bay και του Εθνικού Δρυμού 
Τζιτζικάμα για το Πορτ Ελίζαμπεθ, 
την μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας 
του Ανατολικού Ακρωτηρίου, με 
την ωραία αρχιτεκτονική και τις 
μαγευτικές παραλίες.

8η μέρα: Πορτ Ελίζαμπεθ-
Γιοχάνεσμπουργκ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Γιοχάνεσμπουργκ.
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

9η μέρα: Γιοχάνεσμπουργκ-
Περιήγηση Πόλης-Πρετόρια
Μετά το πρωινό αναχώρηση για 
την κοντινή πρωτεύουσα της 
χώρας, την Πρετόρια, την οποία θα 
περιηγηθούμε.
Επιστροφή στο Γιοχάνεσμπουργκ 
και ακολουθεί περιήγηση στα 
αξιοθέατα της πόλης.

10η μέρα: Γιοχάνεσμπουργκ
Χρόνος στην διάθεσή σας μέχρι την 
ώρα της πτήσης της επιστροφής.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
ολονύκτια πτήση με ενδιάμεσο 
σταθμό.

11η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.
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Νοτια αφρική-δρομοσ τωΝ κήπωΝ 
( παρκο κρουγκερ-ζαμπια-ζιμπαμπουε-μποτσουαΝα )

1 1 - 1 2 - 1 4  Μ έ Ρ έ Σ

Κέιπ Τάουν-Ακρωτήριο Καλής έλπίδας-Νησί Ρομπέν-Ουντσχούρν-Σπήλαια Kango-Garden Route
Κνύσνα-Δρυμός Τζιτζικάμα-Πορτ έλίζαμπεθ-Γιοχάνεσμπουργκ-Πρετόρια
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Νοτια αφρική
δρομοσ τωΝ 
κήπωΝ
παρκο κρουγκερ
1 2  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 7η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής:

8η μέρα: Πορτ Ελίζαμπεθ-
Γιοχάνεσμπουργκ-Εθνικό Πάρκο 
Κρούγκερ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Γιοχάνεσμπουργκ, 
όπου και η ανταπόκρισή μας για 
το Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, τον 

δεύτερο μεγαλύτερο Δρυμό στον 
κόσμο. Άφιξη και μεταφορά σε 
Λοτζ στην Μπουμαλάγκα.

9η μέρα: Εθνικό Πάρκο 
Κρούγκερ
Εξόρμηση για ένα φωτογραφικό 
σαφάρι στο αχανές πάρκο με 
ειδικο ύ τύπου αυτοκίνητα για να 
φωτογραφίσουμε μία εκπληκτική 
ποικιλία από άγρια ζώα, που 
αριθμεί περισσότερο από 200 
είδη.

10η μέρα: Εθνικό Πάρκο 
Κρούγκερ-Πρετόρια-
Γιοχάνεσμπουργκ-Περιήγηση 
Πόλης
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Γιοχάνεσμπουργκ. 
Άφιξη, περιήγηση στην πόλη και 

ακολουθεί εκδρομή στην κοντινή 
πρωτεύουσα την Πρετόρια. 
Επιστροφή στο Γιοχάνεσμπουργκ 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

11η μέρα: Γιοχάνεσμπουργκ
Χρόνος στην διάθεσή σας μέχρι την 
ώρα της πτήσης της επιστροφής.

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
ολονύκτια πτήση με ενδιάμεσο 
σταθμό.

12η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5

Περιλαμβάνονται:
• Διαμονή σε ξενοδοχεία Α ΄ Κατηγορία, Lodge στα πάρκα
• Πρωινό κάθε μέρα. 
• 5 κύρια φαγητά στα Lodge

Νοτια αφρική 
δρομοσ τωΝ 
κήπωΝ
ζαμπια 
ζιμπαμπουε 
μποτσουαΝα
1 4  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 7η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής:

8η μέρα: Πορτ Ελίζαμπεθ-
Γιοχάνεσμπουργκ-Λίβινγκστον
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Ζάμπια, μέσω 

Γιοχάνεσμπουργκ
Άφιξη στο Λίβινγκτστον και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο.

9η μέρα: Λίβινγκστον-
Καταρράκτες Βικτώριας
Το πρωί θα επισκεφθούμε τους 
καταρράκτες της Βικτώριας, μέσα 
από οργανωμένα μονοπάτια, που 
θα μας φέρουν μπροστά στους 
τέσσερις αριστερούς καταρράκτες, 
που εκτείνονται σε πλάτος 1700 
μέτρων, χωρίζοντας την Ζάμπια 
από την Ζιμπάμπουε.

10η μέρα: Λίβινγκστον-Εθνικό 
Πάρκο Τσόμπε
Το πρωί θα συνεχίσουμε για το 

Εθνικό Πάρκο Τσόμπε , με τον 
ομώνυμο ποταμό, ο οποίος ενώνει 
τις τέσσερις χώρες Μποτσουάνα, 
Ναμίμπια, Ζιμπάμπουε και Ζάμπια.
Άφιξη και εγκατάσταση σε λότζ.
Το απόγευμα σε ένα φωτογραφικό 
σαφάρι, θα αναζητήσουμε 
ελέφαντες, αντιλόπες και 
σαρκοβόρα καθώς προσπαθούν να 
ξεδιψάσουν στους νερόλακες του 
πάρκου.

11η μέρα: Εθνικό Πάρκο Τσόμπε
Το πρωί θα έχουμε σαφάρι εν 
πλω στον ποταμό Τσόμπε και 
το απόγευμα θα απολαύσουμε 
ένα φωτογραφικό σαφάρι στο 
ομώνυμο πάρκο.

12η μέρα: Εθνικό Πάρκο Τσόμπε-
Γιοχάνεσμπουργκ-Περιήγηση 
Πόλης
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Γιοχάνεσμπουργκ. 
Άφιξη, μεταφορά και εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα 
ακολουθεί περιήγηση στην πόλη.

13η-14η μέρα: Γιοχάνεσμπουργκ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο 
σταθμό. Ολονύκτια πτήση. Άφιξη 
την 14η μέρα στην Αθήνα.



1η μέρα: Αθήνα-Ανταναρίβη
Ταναρίβη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και 
αναχώρηση για ένα ταξίδι στάση 
στη ζωή σας, στη μαγευτική 
Μαδαγασκάρη ,με ενδιάμεσο 
σταθμό. 
Άφιξη το βράδυ στη Ταναναριβη, 
Τάνα όπως την αποκαλούν 
χαϊδευτικά οι ντόπιοι την μοναδική 
πόλη του νησιού που έχει πάνω 
από ένα εκατομύριο κατοίκους. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο. 

2η μέρα: Ανταναναρίβη
Πάρκο Peritas-Αντασιμπέ 
(Περινέτ)(145χλμ)
Η άγρια φύση της Μαδαγασκάρης, 
είναι χάρμα οφθαλμών. 
Περιλαμβάνει μία μεγάλη γκάμα 
πανίδας και χλωρίδας που δεν 
υπάρχει πουθενά αλλού στον 
κόσμο. Χαρακτηριστικό είναι ότι 
από τα 300 καταγεγραμμένα είδη 
ερπετών, το 95% των αμφίβιων 
και των πεταλούδων καθώς και 
η συντριπτική πλειονότητα των 
θηλαστικών με εξεχόντες τους 
λεμούριους, είναι ενδημικά. 
Για να γνωρίσουμε αυτή την 
παραδεισένια φύση του νησιού, 
θα έρθουμε σήμερα οδικώς μέσω 
της Mandraka στο Εθνικό πάρκο 
Αντασιμπέ, που θεωρείται το 
σπίτι του «Ιντρι», ενός γιγάντιου 
λεμούριου. 
Στην διαδρομή μας θα 
επισκεφθούμε το πάρκο Peryeras 
με πλήθος από χαμαιλέοντες, 
πεταλούδες, βατράχους και 
μικροσκοπικούς λεμούριους. 
Διαμονή σε απλό λοτζ, με 
στοιχειώδεις ευκολίες ή σε απλά 
ξενοδοχεία.

3η μέρα: Αντασιμπέ (Περινέτ)
Το πρωϊ θα περιηγηθούμε το 
εξαιρετικό πάρκο (Δάσος της 
Βροχής) όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να δούμε τους μεγάλους 
Λεμούριους «Ιντρι» οι οποίοι είναι 
οι πιο μεγάλοι προπίθηκοι που 
υπερβαίνουν σε ύψος το ένα μέτρο, 
καθώς και πολλά σπάνια ενδημικά 
πουλιά μεταξύ των οποίων το 
Erste Ibis, Tylas. 
Το απόγευμα θα έχουμε χρόνο για 
να επισκεφθούμε προαιρετικά το 
νησί των Λεμουρίων.

4η μέρα: Αντασιμπέ (Περινέτ)
Αντσιράμπε (315χλμ)
Αναχώρηση για την Αντσιράμπε 
που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.500 
μέτρων, πόλη γνωστή για τις 
θερμές πηγές της. 
Θα καταλήξουμε στην πόλη 
αφού προηγουμένως θα έχουμε 
διασχίσει το κεντρικό οροπέδιο του 
νησιού, θα έχουμε θαυμάσει τις 
αναβαθμίδες που έχουν σκαφτεί 
στις πλαγιές των λόφων για την 
καλλιεργιά του ριζιού και βέβαια 
θα έχουμε φωτογραφίσει την 
ηφαιστειακή λίμνη Αντραϊκιμπα. 
Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.

5η μέρα: Αντσιράμπε
Αμποσίτρα-Ζαφιμανίρι
Φιαναραντσόα (230χλμ)
Το πρωϊ συνεχίζουμε για μία 
γνωριμία με τις φυλές που έχουν 
κάνει καθημερινότητα τους τα έργα 
τέχνης χωρίς να το γνωρίζουν, 
καθώς ζωγραφίζουν ολόκληρα 
τοπία με τα σπίτια τους και τις 
καλλιεργίες τους. 
Θα αρχίσουμε από τη γραφικότατη 
πόλη Αμποσίτρα, η οποία είναι 

διάσημη για τους ξυλογλύπτες της 
φυλής Ζαφιμανίρι, που κατοικούν 
στο τροπικό δάσος ανατολικά της 
Αμποσίτρα και το όνομα της στα 
Μαλαγκάσι σήμαινει «οι απόγονοι 
εκείνων που επιθυμούν». 
Στη συνέχεια μετά από μία όμορφη 
διαδρομή, θα έρθουμε στη 
Φιναρατσόα ονομαστή γεωργική 
περιοχή κέντρο της αμπελουργίας 
στη Μαδαγασκάρη.

6η μέρα: Φιαναρατσόα
Αμπαλαβάο-Ρανοχίρα(290χλμ)
Αφήνουμε σήμερα την 
Φιαναρατσόα η οποία 
περιφερειακά πνίγεται σε φυτείες 
τσαγιού, ορυζώνων και αμπέλια 
και ερχόμαστε λίγο πιο νότια στο 
Αμπαλαβάο με εντυπωσιακά σπίτια 
τυπικό δείγμα αρχιτεκτονικής 
Μπεντσιλέο. 
Θα δούμε τη μεγάλη αγορά Ζεμπού 
(βοοειδών) της Μαδαγασκάρης 
και θα επισκεφθούμε στη συνέχεια 
ένα μικρό εργοστάσιο κατασκευής 
χειροποίητου χαρτιού το Antaim-
oro που διακοσμούν με φύλλα και 
πέταλα λουλουδιών. 
Αργότερα συνεχίζουμε για 
την μικρή πόλη Ρανοχίρα που 
βρίσκεται στις παρυφές του 
Εθνικού Πάρκου Ίσαλο αφού 
προηγούμενος θα έχουμε 
εξερεύνηση το «Anja Park» όπου 
ζούν Λεμούριοι με δακτυλωτή 
ουρά. Εγκατάσταση σε λοτζ.

7η μέρα: Ρανοχίρα-Εθνικό Πάρκο 
Ισαλο (15χλμ)
Σήμερα σε μία ολοήμερη εκδρομή, 
θα επισκεφθούμε τον Εθνικό δρυμό 
Ντελ Ισαλο ο οποίος περικλύει όλο 
το ομώνυμο ψαμμολιθικό όρος στο 
οποίο, λόγω της διαβρωσης του 

από το νερό και από τον άνεμο στα 
βράχια του, έχουν δημιουργηθεί 
πολύ περιεργά σχήματα. Θα έχουμε 
μια ενδιαφέρουσα γνωριμία με 
το πάρκο που είναι γνωστό για 
τα σπηλαια, τα φαράγγια και τα 
βράχια του, και το απόγευμα θα 
επιτρέψουμε στην Ρανοχίρα.

8η μέρα: Ρανοχίρα-Τολιάρα 
(Τυλεάρ)(240χλμ)
Στην πόλη Τολιάρα στην οποία 
θα έρθουμε στην συνέχεια του 
ταξιδιού μας κυριαρχούν οι βίλες, 
οι μεγάλοι κήποι, οι σκιερές 
πλατείες και οι μεγάλοι δρόμοι. 
Στη διάρκεια της διαδρομής 
θα έχουμε την ευκαιρία να 
φωτογραφίσουμε τα μεγαλύτερα 
«Baoba» του νησιού και να 
επισκεφθούμε τα μυστηριώδη 
ταφικά μνημεία των Mahafaly.

9η μέρα: Τολιάρα
Ανταναναρίβη-Περιήγηση Πόλης
Μετά το πρωϊνό μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση για την 
Ανταναναρίβη. 
Άφιξη και συνεχίζουμε με μια 
περιήγηση στα αξιοθέατα της 
πόλης. 
Θα δούμε την αγορά, την λεωφόρο 
Ανεξαρτησίας, το Πανεπιστήμιο, το 
Μνημείο του Πρωθυπουργού και 
άλλα ενδιαφέροντα. 
Αργότερα θα επιστρέψουμε 
στο αεροδρόμιο από όπου θα 
αποχαιρετήσουμε το μεγαλύτερο 
νησί της Αφρικής. 
Ολονύκτια πτήση.

10η μέρα: Αθήνα
Άφιξη με ενδιάμεσο σταθμό στην 
Αθήνα.

152 153

παραδεισοι του ιΝδικου
μαδαγασκαρή-(μαυρικιοσ-ρεΫΝιοΝ) 

1 0  Μ έ Ρ έ Σ

Ανταναναρίβη / Ταναναρίβη-Αντασιμπέ-Αντσιράμπε-Αμποσίτρα- Ζαφιμανίρι-Φιαναραντσόα-
Αμπαλαβάο-Ρανοχίρα-Πάρκο Ίσαλο-Τολιάρα (Μαυρίκιος-Ρεϋνιόν) 
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μαδαγασκαρή 
μασκαρεΝιεσ 
Νήσοι
μαυρικιοσ
ρεΫΝιοΝ 
1 5  Μ έ Ρ έ Σ
Το ταξίδι εκτελείται όπως 
περιγράφεται από την 1η 
μέρα μέχρι και την 8η μέρα 
και συνεχίζει ως εξής:

9η μέρα: Τολιάρα-
Ανταναναρίβη-Περιήγηση 
Πόλης-Μαυρίκιος
Μετά το πρωϊνό μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση για την 
Ανταναναρίβη.
Άφιξη και συνεχίζουμε με μια 
περιήγηση στα αξιοθέατα της 
πόλης. Θα δούμε την αγορά, 
την λεωφόρο Ανεξαρτησίας, 
το Πανεπιστήμιο, το Μνημείο 
του Πρωθυπουργού και άλλα 
ενδιαφέροντα. Αργότερα θα 
επιστρέψουμε αεροδρόμιο, όπου 
η πτήση μας για τον εξωτικό 
Μαυρίκιο.
Άφιξη στο Πορτ Λούϊ, μεταφορά 
και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.
Από αύριο θα «αιχμαλωτισθούμε» 
από τις ήσυχες αμμουδιές του, 
το ηλιόλουστο κλίμα του και την 
πλούσια βλάστησή του.

10η μέρα: Μαυρίκιος
Στην σημερινή μας εκδρομή θα 

σας γνωρίσουμε την πρωτεύουσα 
Πορτ Λούϊ, που συνδιάζει την 
αποικιακή ατμόσφαιρα με την 
ανατολίτικη γοητεία. 
Θα επισκεφθούμε τους Βασιλικούς 
Κήπους και τις Βόρειες ακτές 
του αχλαδόσχημου Νησιού με 
τις φυτείες μπαχαρικών και 
τα γραφικά ψαροχώρια, που 
ανακάλυψαν οι Πορτογάλοι, 
αλλά αποίκησαν οι Ολλανδοί, 
βαπτίζοντάς το προς τιμή του 
Πρίγκηπά τους Μαυρίκιου της 
Οράγγης. 

11η μέρα: Μαυρίκιος
Μέρα ελεύθερη για να την 
διαθέσετε όπως θα θέλατε 
καλύτερα, μαζί με τους 1.000.000 
κατοίκους του, Μαυρικανοί 
κυρίως Κρεολοί, Ασιάτες, που 
κολυμπούν στις πεντακάθαρες 
παραλίες και απολαμβάνουν τον 
ήρεμο τρόπο ζωής τους.

12η μέρα: Μαυρίκιος-Ρεϋνιόν
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Ρεϋνιόν, την «Χαβάη 
του Ινδικού», όπως αποκαλούν 
την υπερπόντια αυτή επαρχία της 
Γαλλίας.
Άφιξη στην πρωτεύουσα Σεν 
Ντενίς και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο.

13η μέρα: Ρεϋνιόν-Ηφαίστειο 
Ντε Λα Φουρνέζ
Το πρωί θα αναχωρήσουμε, μέσω 

ηφαιστειογενών κοιλάδων, που 
περιβάλλονται από βουνά για το 
ενεργό ηφαίστειο Ντε Λα Φορνέζ.  
Φτάνοντας στη «Μύτη του 
Βουβαλιού», θα έχουμε 
μία εκπληκτική θέα και θα 
επιστρέψουμε μέσω του 
σεληνιακού τοπίου της πεδιάδας 
«Pain of Sands» και του 
μαγευτικού χωριού των Κρεολί L’ 
Entre DeLux στο Σεν Ντενίς)

14η μέρα: Ρεϋνιόν-Οροπέδιο 
Σαλαζιέ
Μετά το πρωινό θα έχουμε 
μία ολοήμερη εκδρομή στο 
οροπέδιο Σαλαζιέ, σε μία 
διαδρομή που κόβει την ανάσα 
με την άγρια ομορφιά της και 

την μεγαλοπρέπεια των ορεινών 
τοπίων.
Πολλοί καταρράκτες, μικρά 
χωριά και φυσικά πλατώματα 
συμπληρώνουν μοναδικά 
πανοράματα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Αργότερα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο όπου η ολονύκτια 
πτήση επιστροφής, με ενδιάμεσο 
σταθμό.

15η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα. 

Εκτός από τα αναφερόμενα στη σελίδα 5 

Περιλαμβάνονται:
• Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 3* ή Lodge και 4* στη Μαδαγασκάρη, 
στον Μαυρίκιο και στη Ρεϋνιόν
• Πρωινό κάθε μέρα
• Hμιδιατροφή στη Μαδαγασκάρη κάθε μέρα εκτός της πρώτης μέρας
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ΣυμβατικEΣ υποχρεΩΣειΣ-οροι ΣυμμετοχΗΣ
Όταν κλείνετε ένα πρόγραμμα ομαδικό ή ατομικό με την εταιρεία μας, θέλουμε να είναι πολύ πετυχημένο. Yπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει 
αυτό αν διαβάσετε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες στο έντυπο που έχετε στα χέρια σας έτσι ώστε να έχετε πλήρη γνώση τι ακριβώς προσφέρουμε 

και να κλείσετε το κατάλληλο πρόγραμμα που σας ταιριάζει. Όταν κλείνετε ένα ταξίδι με εμάς και εφ’ όσον έχει καταβληθεί η σχετική προκαταβολή και 
εκτυπωθεί η απόδειξη εισπράξεως συνάπτουμε μια σύμβαση. Σύμβαση μεταξύ μας που διέπεται από τους Eλληνικούς νόμους, τα Eλληνικά δικαστήρια της 

Aθήνας και μόνο. Aυτό σημαίνει ότι έχουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις απέναντί σας όπως και εσείς σε εμάς. 

ποιοι ειμαΣτε εμειΣ
Είμαστε ταξιδιωτική εταιρεία, μέλος της HATTA.
Έχουμε άδεια οργάνωσης εκδρομών και όλες τις υποχρεωτικές ασφάλειες για την 
εταιρεία μας, που μας επιτρέπουν νόμιμα να διοργανώνουμε και να διαθέτουμε 
ταξιδιωτικά προγράμματα-αεροπορικά και οδικά-για την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

ποιοI ειΣαΣτε εΣειΣ
Είσαστε ο ταξιδιώτης που συμμετέχει σ ένα από τα ταξιδιωτικά μας προγράμματα 
είτε με οργανωμένο ταξίδι ή μόνος σας ή σαν μέλος ή με φιλική σας ομάδα / 
σύλλογο / εταιρεία κλπ. Που πρέπει να ακολουθήσει και να αποδεχθεί όλες αυτές 
τις διαδικασίες που δημοσιεύουμε, ώστε να έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει σ 
ένα από τα ταξίδια μας. 
Παρακαλούμε να προσέξετε ότι αυτές οι υποχρεώσεις που έχετε δεν μπορούν να 
διαφοροποιηθούν εκτός αν συμφωνήσουμε γραπτώς να το κάνουμε. 

MΠOPOYME NA AΛΛAΞOYME THN KPATHΣH ΣAΣ
Δεν επιδιώκουμε ποτέ να κάνουμε καμμία αλλαγή στο ταξίδι σας αφού ήδη έχουμε επιβεβαι-
ώσει όλες τις υπηρεσίες που μας έχετε ζητήσει ή περιγράφουμε στο πρόγραμμά σας. Αλλά 
επειδή κλείνουμε τις διάφορες υπηρεσίες πολύ πρίν την ημερομηνία αναχώρησης και έχουμε 
να κάνουμε με αστάθμητους παράγοντες, μπορεί κάποια αλλαγή να είναι απαραίτητη. 
H εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές αλλά αυτό το δικαίωμα είναι περιορισμένο 
και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις υπάρχουν χρηματικές συνέπειες για εμάς. 
Οι τροποποιήσεις χαρακτηρίζονται ως ‘‘Σημαντικές ’’ και‘‘ Ασήμαντες’’. Μιά σημαντική αλλαγή 
είναι η αλλαγή ξενοδοχείων με άλλο χαμηλότερης κατηγορίας ή της ώρας αναχωρήσεως για 
περισσότερο από 15 ώρες. 
Αν η εταιρεία μας αποφασίσει κάποια ‘‘Σημαντική Αλλαγή’’ θα είναι υπεύθυνη για την καλή 
εξέλιξη του ταξιδιού εκτός και αν αυτό συμβεί όταν το ταξίδι σας βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Στην περίπτωση αυτή διατηρούμε το δικαίωμα να την πραγματοποιήσουμε. Θα προσπαθήσου-
με να κάνουμε το καλύτερο αλλά θα πρέπει να πληρώσετε επι τόπου τις τυχόν αλλαγές του 
προγράμματός σας. Αν υπάρχει λόγος να κάνουμε ‘‘Σημαντική Αλλαγή’’ θα ενημερώσουμε εσάς 
ή τον πράκτορά σας όσο πιό σύντομα μπορούμε πριν την αναχώρησή σας.
Τότε θα μπορείτε να επιλέξετε....
α) Να δεχθείτε την αλλαγή. 
β) Να πάρετε ένα άλλο παρόμοιο ταξίδι από εμάς που αν είναι ακριβότερο ή φθηνότερο θα 
πληρώσετε επι πλέον χρήματα ή θα σας επιστρέψουμε την διαφορά.
γ) Να ακυρώσετε το ταξίδι σας και να σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα. 
Δεν έχετε όμως καμμία δικαιολογία να ακυρώσετε το ταξίδι αν η εταιρεία μας υποχρεωθεί να 
κάνει αλλαγές λόγω ανωτέρας βίας. 
Αυτός ο νομικός όρος σημαίνει λόγω πολέμου ή απειλής πολέμου, αναταραχές, πολιτικές 
συγκεντρώσεις, τρομοκρατικές δραστηριότητες, βιομηχανικές, φυσικές ή πυρηνικές κατα-
στροφές, πυρκαγιές, πλημμύρες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες που συνεπάγονται ακυρώσεις 
πτήσεων, τεχνικές βλάβες ή παρόμοια γεγονότα εκτός ελέγχου. 
Ασήμαντη αλλαγή είναι οποιαδήποτε άλλη. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να κάνει ‘‘Ασήμα-
ντες’’ αλλαγές και δεν είναι υποχρεωμένη να σας αποζημιώσει. 

AΛΛAΓEΣ ΣTA ΞENOΔOXEIA 
Πολλές φορές για διάφορους λόγους (π.χ. Overbooking), επειδή δεν έχουμε τον έλεγχο των 
δωματίων, να ιδιοποιηθούμε έγκαιρα ή να μας γνωστοποιηθεί στην εξέλιξη του ταξιδιού ότι 
το δωμάτιο που κλείσαμε για εσάς δεν είναι διαθέσιμο... την ημέρα αφίξεώς σας. Aν αυτό 
συμβεί θα σας το αντικαταστήσουμε με ένα άλλο της ίδιας κατηγορίας. Aν αυτό δεν είναι 

δυνατόν και αναγκαστούμε να βρούμε άλλο ξενοδοχείο χαμηλότερης κατηγορίας και θα σας 
επιστρέψουμε την προκύπτουσα διαφορά χωρίς άλλη υποχρέωση. 

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ
Έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το ταξίδι σας για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο :
α) σε περίπτωση απολύτου ανάγκης.
β) αν δεν συγκεντρωθεί ο αριθμός των 25/30 ατόμων που είναι απαραίτητος για να πραγμα-
τοποιηθεί ένα αεροπορικό ταξίδι και το οποίο θα σας το γνωστοποιήσουμε 7-10 μέρες πριν 
την αναχώρηση. (Ο ακριβής αριθμός συμμετοχών αναφέρεται στις παρατηρήσεις του ένθετου 
τιμοκαταλόγου). Αν για τους ανωτέρω λόγους ακυρώσουμε το ταξίδι σας, έχετε την δυνατό-
τητα να επιλέξετε είτε ένα εναλλακτικό ταξίδι με συγκεκριμένο κόστος είτε να ζητήσετε να 
σας επιστρέψουμε ολόκληρο το ποσόν που έχετε καταβάλλει. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑ/
ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Εάν αρρωστήσετε ή τραυματισθείτε ή υπάρξει εγκληματική ενέργεια ή απώλεια ζωής από 
κάποιο ατύχημα ή από δραστηριότητα πέρα από αυτήν που έχουμε αναλάβει, θα σας συμπα-
ρασταθούμε για οποιαδήποτε απαίτηση θα έχετε έναντι οποιουδήποτε αλλά καμμία ευθύνη 
δεν φέρουμε για τέτοια συμβάντα. 
Η ατομική ασφάλιση η οποία είναι απαραίτητη για να σας προστατέψει από κάποια δυσάρε-
στα συμβάντα δεν περιλαμβάνεται στα ταξίδια μας βάσει του Προεδρικού διατάγματος ‘‘Περί 
οργανωμένων ταξιδιών’’. Είναι προαιρετική και μπορεί να πληρωθεί με την προκαταβολή. Για 
τους ανωτέρω και όχι μόνο λόγους σας συνιστούμε να την συμπεριλάβετε στο ταξίδι σας αλλά 
η απόφαση είναι δική σας ευθύνη. 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
Oι τιμές που αναγράφονται στους ειδικούς ένθετους τιμοκαταλόγους έχουν υπολογισθεί με 
βάση τα στοιχεία κόστους της εκδρομής (αεροπορικούς και άλλους ναύλους, προσφορές ξε-
νοδοχείων κλπ) και των συναλλαγματικών ισοτιμιών που ισχύουν την ημέρα εκδόσεως του 
τιμοκαταλόγου. Oι τιμές αυτές είναι δυνατόν να αυξηθούν σε περίπτωση εκτάκτων αυξήσεων 
ή ανατιμήσεων των συναλλαγμάτων και δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία ακύρωσης εφ’ 
όσον σας το γνωστοποιήσουμε 20 μέρες πριν την αναχώρηση. Στα κοστολόγια αυτά συνήθως 
δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων / λιμενικά τέλη, γι αυτό πριν την εγγραφή σας 
μελετήστε προσεκτικά τον τιμοκατάλογο και ρωτήστε τους πωλητές των εκδρομών μας. 

H EΓΓPAΦH ΣTO TAΞIΔI
Eγγραφές μπορείτε να κάνετε αμέσως με την έκδοση του παρόντος προγράμματος και εντός 
των προθεσμιών εγγραφής.

O POΛOΣ TOY TAΞIΔIΩTIKOY ΣAΣ ΠPAKTOPA
Για να συμμετάσχετε σ’ ένα από τα ταξίδια μας μπορείτε να απευθυνθείτε και στον ταξιδιω-
τικό σας πράκτορα. 
Ο ταξιδιωτικός σας πράκτορας στον οποίο θα δώσετε εντολή να κάνει μία κράτηση για λογα-
ριασμό σας θα πρέπει να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες πληρωμής των διακοπών σας που 
αν δεν εξελιχθούν σύμφωνα με τους όρους που ορίζουμε θα ακυρώσουμε την κράτηση χωρίς 
καμμία προειδοποίηση.
Kάθε “συμβουλή” που δίδεται σ’ εσάς από τον πράκτορα και δεν σχετίζεται με “συμβουλή” 
δική μας, είναι ευθύνη του πράκτορα και η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για το ότι δεν ενημε-
ρωθήκατε σωστά για το ταξίδι σας. 
Aν συμβαίνει να έχετε μια ειδική επιθυμία, ζητείστε να πάρετε μια δική μας απόδειξη που να 
αναφέρεται σε αυτήν. 

H EΞOΦΛHΣH TOY TAΞIΔIOY ΣAΣ
H εξόφληση της κράτησης γίνεται 30 μέρες πριν την αναχώρηση. Aν δεν πληρώσετε το υπό-
λοιπο του ταξιδιού σας μέχρι 30 μέρες πριν την αναχώρηση, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυ-
ρώσουμε την κράτηση... Aν κάνετε την εγγραφή σας σε λιγότερο από 30 μέρες πριν την ανα-
χώρηση, θα πρέπει να καταβάλλετε όλη την αξία του ταξιδιού σας. Το ταξιδιωτικό πρόγραμμα 
που έχετε στα χέρια σας περιγράφει όλα τα ταξίδια που οργανώνει η εταιρεία μας και είναι η 
συμφωνία που συνδέει τον ταξιδιώτη με την εταιρεία μας. Συνοδεύεται δε λεπτομερώς από 
ένα ένθετο έντυπο τιμών και αναχωρήσεων, το οποίο αναφέρει το κόστος των διακοπών σας. 
Το κόστος αυτό σημαίνει ότι πληρώνετε ακριβώς για τις υπηρεσίες που δημοσιεύονται κάτω 

από τα περιλαμβανόμενα κάθε ταξιδιού και δεν μπορείτε να περιμένετε τίποτα περισσότερο 
εκτός και αν σημειώνουμε κάτι άλλο στο ένθετο αυτό ή μεσολαβήσουν κάποια νέα δεδομένα 
αφού το πρόγραμμα ήδη τυπώνεται μήνες πριν τις δημοσιευμένες αναχωρήσεις. 

TPOΠOΠOIHΣH ΣTHN APXIKH KPATHΣH 
Οταν ταξιδεύετε ομαδικά δεν μπορείτε να τροποποιήσετε το ταξίδι σας ούτε να κάνετε αλλα-
γή του ξενοδοχείου σας, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη. Γι αυτό πρέπει να διαλέξετε το κατάλλη-
λο ταξίδι για εσάς και να συμμετάσχετε σε αυτό το πρόγραμμα που αντιστοιχεί στα χρήματα 
που μπορείτε να διαθέσετε για τις διακοπές σας. Υπάρχει λόγος που κάποια προγράμματα 
είναι ακριβότερα από τα άλλα. Ο κύριος λόγος είναι ότι όσο υψηλό είναι το κόστος τόσο πιό 
υψηλή είναι η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. H διαμονή σας είναι σε δωμάτια στά-
νταρ τα οποία είναι διαθέσιμα για χρήση από τις 12:00 της ημέρας εισόδου μέχρι τις 12:00 
της ημέρας εξόδου, άσχετα από την ώρα άφιξης και αναχώρησης του αεροπλάνου. Αποφύγετε 
τα τρίκλινα που είναι ως επι το πλείστον δίκλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού και δεν συ-
νιστάται για τρείς ενήλικες. 

AKYPΩΣH TAΞIΔIOY 
Ένα ταξίδι μπορείτε να το ακυρώσετε αλλά ανάλογα ΠOTE θα το κάνετε θα έχετε οικονομικές 
συνέπειες. Aυτό συμβαίνει γιατί η εταιρεία μας έχει έξοδα και απώλειες όταν ακυρώνετε το 
ταξίδι σας και επιβάλλουμε ακυρωτικά για να καλύψουμε τον λογαριασμό από τις απώλειες. 
Aκυρωτικά επιβάλλονται έστω και αν ακυρώνοντας το ταξίδι σας επιθυμείτε να συμμετάσχε-
τε στο ίδιο ακριβώς ταξίδι σε μελλοντική αναχώρηση. H εταιρεία μας προπληρώνει μεγάλα 
χρηματικά ποσά και μάλιστα πολλούς μήνες νωρίτερα στους ταξιδιωτικούς οργανισμούς του 
εξωτερικού και στις αεροπορικές εταιρείες για να οργανώσει τα ταξίδια της και δεσμεύεται με 
καταβολές αποζημιώσεων. 
H ακύρωση πρέπει να γίνεται γραπτώς και να υπογράφεται από αυτόν που έκανε την αρχική 

ΣυμβατικεΣ υποχρεΩΣειΣ τΗΣ εταιρειαΣ μαΣ

ΣυμβατικεΣ υποχρεΩΣειΣ του ταΞιΔιΩτΗ
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κράτηση. Όταν λάβουμε την γραπτή αίτηση της ακύρωσης τότε υπολογίζουμε τα ακυρωτικά 
αναλόγως. Στη συνέχεια παραθέτουμε λίστα χρεώσεων που θα επιβληθούν ανάλογα το διά-
στημα μεταξύ ακυρώσεως και της επιθυμητής αναχώρησης. 
- 60 μέρες και άνω πριν την έναρξη της εκδρομής επιστροφή της προκαταβολής στο ακέραιο. 
Πλην ποσού 100 ευρώ κατ’ άτομο για έξοδα εξυπηρετήσεως.
- Mέχρι 59 μέρες πριν την έναρξη της εκδρομής η ακύρωση θεωρείται άκυρη και ο ταξιδιώτης 
είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το 75% της αξίας της εκδρομής. 
- Mέχρι 30 μέρες πριν την έναρξη της εκδρομής η ακύρωση θεωρείται άκυρη και ο ταξιδιώτης 
είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρο το ποσό της εκδρομής. 
Από τη λίστα εξαιρούνται τα ταξίδια ‘‘ειδικών αποστολών’’ π.χ Διάστημα, Βόρειος Πόλος, 
Ανταρκτική κ.α. για τα οποία ισχύουν ειδικές προθεσμίες άνω των 6 μηνών. 
Προσοχή: Έχετε τη δυνατότητα να αποφύγετε να πληρώσετε ακυρωτικά αν ακολουθήσετε την 
πρότασή μας και μέσω της εταιρείας μας ασφαλισθείτε για την περίπτωση που κάποιοι λόγοι 
σας υποχρεώσουν να ακυρώσετε το ταξίδι σας. 

EΓXΩPHΣH THΣ KPATHΣHΣ
Mπορείτε να εγχωρήσετε την κράτησή σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μέχρι πέντε ερ-
γάσιμες μέρες πριν την αναχώρηση σε άλλο πρόσωπο που πληρεί όλους τους απαιτούμενους 
όρους αλλά μόνο για ορισμένα ταξίδια (χωρίς διαδικασίες βίζας κλπ) και υπό την προϋπόθε-
ση ότι θα καταβληθούν στην εταιρεία μας πρόσθετα έξοδα-αν υπάρχουν-από την εγχώρηση 
αυτή. H εγχώρηση θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από την εταιρεία μας με την προϋπόθεση 
ότι οι συμβαλλόμενοι και κυρίως οι αεροπορικές εταιρείες θα αποδεχτούν την αλλαγή του 
ονόματος και δεν δημιουργηθεί πρόβλημα στην ορθή εξέλιξη του ταξιδιού. 
H εγχώρηση της κράτησης πρέπει να γίνεται γραπτώς, να υπογράφεται και αφού λάβουμε την 
γραπτή αίτηση της εγχώρησης τότε θα ξεκινήσουμε τις αναγκαίες διαδικασίες. 

KPATHΣH ΣE MIΣO ΔIKΛINO 
Aν είσθε μόνος/η και θέλετε να συμμετάσχετε στο ταξίδι χωρίς να επιβαρυνθείτε με δια-
μονή σε μονόκλινο, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας βοηθήσουμε να “μοιρασθείτε“ ένα 
δίκλινο δωμάτιο μ’ έναν άλλον/ην συνταξιδιώτη/τισά σας. Δεν σας υποσχόμεθα ότι αυτό θα 
το επιτύχουμε οπωσδήποτε. Πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που ακυρώσετε το 
ταξίδι σας ενώ σας έχουμε ήδη επιβεβαιώσει την κράτηση, θα σας χρεώσουμε όχι μόνο με τα 
ακυρωτικά που προβλέπονται αλλά και με το κόστος διαφοράς του μονόκλινου που θα πρέπει 
να πληρώσει ο/η συνταξιδιώτης/τισά σας. 

TAΞIΔIΩTIKA EΓΓPAΦA 
Bεβαιωθείτε ότι έχετε διαβατήριο το οποίο ισχύει και ζητείστε να εξακριβώσετε αν είναι 
απαραίτητη η βίζα εισόδου στις χώρες που επισκέπτεσθε. 
Σημειώσατε ότι έχετε την ευθύνη : 
α) Να φυλάσσετε σε ασφαλές μέρος τα χρήματά σας, τα τιμαλφή σας, τα αεροπορικά σας ει-
σιτήρια και όλα εν γένει τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα στη διάρκεια του ταξιδιού. Αν τα χάσετε 
θα σας βοηθήσουμε αλλά όποια έξοδα δημιουργηθούν θα σας ζητήσουμε να αποζημιώσετε 
την εταιρεία μας επι τόπου.
β) Να παραλάβετε πριν από την αναχώρηση τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα τα οποία τυχόν έχετε 
φέρει στην εταιρεία μας για επεξεργασία. Δεν αναλαμβάνουμε να τα παραδώσουμε στο αερο-
δρόμιο και αν ζητήσετε να το πράξουμε αρνούμεθα οποιαδήποτε ευθύνη προκύψει.
Aν είσθε κάτοχος ξένου διαβατηρίου πρέπει και εσείς να εξακριβώσετε όλες τις αξιώσεις που 
σας επηρεάζουν αφού μερικές χώρες έχουν διαφορετικές απαιτήσεις που εξαρτώνται από την 
εθνικότητα του κατόχου του διαβατηρίου. 
Aν δεν καταφέρετε να ακολουθήσετε τη σωστή διαδικασία ώστε να έχετε τα σωστά έγγραφα 
και δεν σας επιτραπεί η είσοδος στην χώρα που επισκέπτεσθε, η εταιρεία μας δεν φέρει καμία 
ευθύνη. Θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε αλλά κάθε προσπάθειά μας θα είναι δείγμα 
καλής θελήσεως. Στην περίπτωση αυτή επιφυλασσόμεθα του δικαιώματος να ζητήσουμε από 
εσάς το κόστος που προκαλέσατε στο ταξίδι.

ΥΓΕΙΑ
Ασθένειες και ατυχήματα καραδοκούν και τα προληπτικά φάρμακα πρέπει να είναι η πρώτη 
σας φροντίδα. 
Αν έχετε προβλήματα υγείας πρέπει να πάρετε άδεια από τον γιατρό σας. 
Αν έχετε μια αναπηρία δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εκτός και αν μας το πείτε. Αν δεν 
μας το γνωστοποιήσετε γραπτώς πριν την εγγραφή σας η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για 
οτιδήποτε δεν πάει καλά ή για οποιαδήποτε παράπονα μπορεί να έχετε λόγω της καταστάσεως 
της υγείας σας. 
Αν η αναπηρία σας δημιουργεί προβλήματα στις μετακινήσεις των οργανωμένων ταξιδιών, έχου-
με το δικαίωμα να σταματήσουμε το ταξίδι σας και μάλιστα χωρίς να σας αποζημιώσουμε.
Μην αρκείσθε μόνο στις δικές μας συμβουλές, ιδιαίτερα για τις υγειονομικές προφυλάξεις. 
Ζητάτε να πληροφορηθείτε από τα κατά τόπους υγειονομικά γραφεία αν χρειάζεσθε εμβόλια 
για τις χώρες που πρόκειται να επισκεφθείτε και έχετε την αποκλειστική ευθύνη να φέρεται 
πάντα μαζί σας όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. 

BAPOΣ AΠOΣKEYΩN / ΦΘOPA / AΠΩΛEIA 
Tαξιδεύοντας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της εταιρείας μας, αναλαμβάνουμε την μεταφο-
ρά και πληρώνουμε αχθοφορικά-αν υπάρχουν αχθοφόροι-μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους, 
βάρους μέχρι 20 κιλά για κάθε ενήλικα ταξιδιώτη. Mπορείτε επίσης να μεταφέρετε και μια 
χειραποσκευή διαστάσεων 53 X 26 X 23. 
Σε περίπτωση που μεταφέρετε περισσότερο βάρος, υποχρεούσθε να πληρώσετε την διαφορά 
επι τόπου και σημειώνουμε ότι σε περίπτωση μερικής ή ολικής φθοράς, απώλειας ή καθυστέ-
ρησης των αποσκευών σας, για οποιονδήποτε λόγο, δεν φέρουμε καμμία ευθύνη. Aυτό είναι 
θέμα που αφορά εσάς και τον εκάστοτε αερομεταφορέα. Συνηθίζεται ανάλογα την αεροπορική 
εταιρεία που ταξιδεύεται η αποζημίωση για την ολική απώλεια των αποσκευών να γίνεται 
σύμφωνα με το βάρος τους περίπου 24€ ανά κιλό και όχι σύμφωνα με το περιεχόμενό τους. 
Σε περίπτωση φθοράς ή καθυστέρησης οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν το γεγονός 
με διαφορετική κουλτούρα η κάθε μία και δυστυχώς δεν μπορούμε όσο κι αν προσπαθούμε 
να σας βοηθήσουμε. 
Φροντίσετε να ασφαλίσετε τις βαλίτσες σας οι οποίες δεν είναι ασφαλισμένες από την εται-
ρεία μας γιατί δεν υπάρχει τρόπος να το ελέγξουμε. 

AEPOΠOPIKA ΔPOMOΛOΓIA, AΛΛAΓEΣ, KAΘYΣTEPHΣEIΣ, AKYPΩΣEIΣ 
Όλες οι αεροπορικές πτήσεις υπόκεινται σε εναέριο έλεγχο, καιρικές συνθήκες, ανάγκη για 
συνεχή συντήρηση και την ικανότητα για έγκαιρο έλεγχο των επιβατών. Γι’ αυτό δεν μπορεί 
να υπάρξει εγγύηση ότι οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν στον χρόνο που σας δίνουμε ή που 
αναφέρεται πάνω στο εισιτήριό σας.
Yπάρχει πιθανότητα να έχετε επιβεβαιωμένη θέση και μάλιστα κωδικοποιημένη από την εται-
ρεία μας αλλά η αεροπορική εταιρεία για άγνωστους λόγους σ’ εμάς να αρνηθεί την επιβίβασή 
σας στο αεροσκάφος.
Oι έμμεσες επιπτώσεις από αυτά τα συμβάντα που περιγράφουμε πιο πάνω κατά περίπτωση, 
βαρύνουν τον ταξιδιώτη ή την αεροπορική εταιρεία της οποίας οι υποχρεώσεις καταγράφονται 
πάνω στο εισιτήριο που έχετε στα χέρια σας και ισχύουν είτε ταξιδεύετε ομαδικά είτε μόνος σας.
Oι όροι που αναφέρονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου που έχει εκδοθεί στο 
όνομά σας, είναι το συμβόλαιο που έχετε εσείς κατ’ ευθείαν με την αεροπορική εταιρεία στην 
οποία η εταιρεία μας έχει μεσολαβήσει για να σας εξασφαλίσει μια θέση στο αεροσκάφος και 
όχι εναέρια μεταφορά.
Οι όροι αυτοί βασίζονται στις διεθνείς συμβάσεις των εναέριων μεταφορών αλλά μερικές αερο-
πορικές εταιρείες περιορίζουν ή εξαιρούν την υποχρέωση να υπόκεινται σε διεθνείς συμφωνίες.
Πριν να συνειδητοποιήσετε ότι είτε συμφωνείτε είτε όχι με τις συνθήκες μεταφοράς, δεσμεύ-
εστε από αυτές και ότι ανάλογα το συμβάν θα υποχρεωθείτε να πληρώσετε επί τόπου κάθε 
πρόσθετη δαπάνη την οποία δεν μπορείτε να απαιτήσετε από την εταιρεία μας. 
Αλλαγές στα προγράμματα πτήσεων και στους τύπους των αεροσκαφών μπορεί να γίνουν 
από μια αεροπορική εταιρεία ανά πάσα στιγμή για λειτουργικούς λόγους και που εμείς δεν 
μπορούμε να ελέγξουμε. 
Μια προγραμματισμένη με ‘‘ενδιάμεσο ’’ σταθμό πτήση γίνεται από την Α στην Β πόλη / χώρα 
ένα συνεχές ταξίδι χωρίς στάση και μια προγραμματισμένη ‘‘απευθείας’’ πτήση μπορεί να γίνει 
με έναν ή περισσότερους σταθμούς. 
Αν η πτήση σας ακυρωθεί λόγω καιρού ή υποστείτε την ταλαιπωρία της καθυστερήσεις για 
καιρικές συνθήκες ή τεχνικούς λόγους ή και λόγω απεργιών, δεν διακαιούσθε αποζημίωση. 

AN EXETE KAΠOIO ΠPOBΛHMA H ΠAPAΠONO
Θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον τοπικό πράκτορα με τον οποίο έχουμε κάνει τις δια-
δικασίες και ο οποίος είναι εκεί για να βοηθήσει και συχνά μπορεί να επιλύσει προβλήματα 
ή παράπονα επιτόπου.
H άμεση επαφή μαζί του όχι μόνο μπορεί να σας εξασφαλίσει ευχάριστες διακοπές αλλά έχετε 
καθήκον να το κάνετε γιατί διαφορετικά αυτό θα επηρεάσει τα δικαιώματά σας.
Aν συμβεί ο πράκτορας να μην μπορεί να σας βοηθήσει και το πρόβλημά σας είναι σοβαρό 
τότε θα πρέπει να συντάξετε μια αναφορά-φωτοτυπία την οποία θα κρατήσετε- και θα την 
υπογράφετε και οι δυο σας.
Αν στην περιοχή των διακοπών σας δεν υπάρχει τοπικός πράκτορας ή αντιπρόσωπος μας, 
παρακαλούμε πριν αναχωρήσετε να ζητήσετε από τον πωλητή της εταιρείας μας , που σας 
εξυπηρέτησε, να σας δώσει το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης της εταιρείας μας για να επικοι-
νωνήσετε μαζί μας. 
Όταν επιστρέψετε από τις διακοπές σας πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς και όχι βέβαια 
αργότερα από επτά μέρες, εκτιμώντας πάντα ότι θα χρειασθεί να ερευνήσουμε το παράπονό 
σας για να σας απαντήσουμε.
Aν αργήσετε να μας ενημερώσετε τότε μπορούμε να μην λάβουμε υπ’ όψιν το παράπονό σας.

ΠPOΣΘETEΣ ΔAΠANEΣ
Aναφέρονται στον τιμοκατάλογο και μπορεί να είναι: Φόροι αεροδρομίων εσωτερικού και 
εξωτερικού. Λιμενικά τέλη, φιλοδωρήματα ή προσαυξήσεις λόγω υψηλής περιόδου. Ως επι το 
πλείστον τα έξοδα αυτά πληρώνονται στο εξωτερικό και είσθε υποχρεωμένοι να τα καταβάλ-
λετε στο συνοδό του ταξιδιού.

οροι Για τΗ ΣυμμετοχΗ ΣαΣ

ΠPOΣEΛEYΣΗ ΓIA ANAXΩPHΣH 
H ώρα που πρέπει να έλθετε στο αεροδρόμιο όταν συμμετάσχετε σε οργανωμένο ταξίδι προσ-
διορίζεται σε δύο ώρες πριν την αναχώρηση. Aν δεν έλθετε έγκαιρα και χάσετε την πτήση, η 
εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη γι’ αυτό. Θα κανονίσουμε αν είναι δυνατόν κάποιο άλλο δρο-
μολόγιο αλλά επιφυλασσόμεθα να ζητήσουμε από εσάς κάθε επιπλέον κόστος που δημιουρ-
γείται είτε κανονίζοντας μια εναλλακτική πτήση ή κάνοντας οποιονδήποτε άλλον συνδυασμό. 
Έχετε την βασική υποχρέωση να έρχεσθε έγκαιρα στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του 
προγράμματος, πράγμα που αν δεν ακολουθήσετε, υποχρεώνετε τον συνοδό της εκδρομής 
σας να αναχωρήσει με την υπόλοιπη ομάδα και την εταιρεία μας να σας αρνηθεί οποιαδήποτε 
αποζημίωση γι’ αυτό. 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ
Όσοι ταξιδεύετε με το αεροπλάνο ή με το πούλμαν δεν μπορείτε να ενοχλείτε τους άλλους ή 
να προκαλείτε ζημιά σε ξένη ιδιοκτησία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα σας απαγορευτεί να ταξι-
δέψετε και κινδυνεύετε να συλληφθείτε. 
Όσο βρίσκεσθε στο εξωτερικό δεν μπορείτε να συμπεριφέρεσθε με τρόπο που προσβάλλει 
τους συνταξιδιώτες σας ή να προκαλείτε ατυχήματα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο κινδυνεύετε να 
υποστείτε τις συνέπειες που επιβάλλουν οι τοπικές αρχές.

Η εταιρία μας δεν έχει καμμία ευθύνη για τον τρόπο που συμπεριφέρεσθε και δεν θα σας 
επιστρέψει χρήματα ή μέρος του κόστους του ταξιδιού σας. Αντιθέτως αν υπάρχουν έξοδα 
από την συμπεριφορά σας θα ζητήσει να την αποζημιώσετε γι΄αυτά. 

ATOMIKH AΣΦAΛIΣH TAΞIΔIOY 
Σύμφωνα με τον Προεδρικό διάταγμα για τα οργανωμένα ταξίδια δεν προβλέπεται ατομική 
ταξιδιωτική ασφάλιση. Σας συνιστούμε έντονα την προσωπική ασφάλεια στο ταξίδι και σας 
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε την κα-
τάλληλη, με μικρό σχετικά πρόσθετο κόστος, το οποίο πληρώνετε με την προκαταβολή. Η 
ασφάλεια ισχύει για ταξιδιώτες που δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας τους.

AΠOΔOXH TΩN OPΩN ΣYMMETOXHΣ 
Oφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά το πρόγραμμα της εκδρομής που επιθυμείτε να συμμετά-
σχετε, τι περιλαμβάνει αυτό, τις συμβατικές υποχρεώσεις και τους Όρους Συμμετοχής διότι 
με την εγγραφή σας είτε κατ ευθείαν στα γραφεία μας είτε με αποστολή εμβάσματος είτε 
μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα ή με φιλικό σας πρόσωπο, αποδέχεσθε αυτομάτως τους 
Γενικούς Όρους Συμμετοχής της εταιρείας μας που βασίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα περί 
οργανωμένων ταξιδιωτικών διακοπών και περιηγήσεων. 
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...και στον Ταξιδιωτικό σας Πράκτορα


