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ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Κρουαζιέρα στον Νείλο - Ασουάν - Λούξορ
1η μέρα: Αθήνα - Κάιρο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κάιρο. Άφιξη,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Κάιρο, Ξενάγηση, Πυραμίδες
Η σημερινή μας ολοήμερη ξενάγηση της πόλης, θα ξεκινήσει
με το αρχαιολογικό μουσείο του Καΐρου, όπου στεγάζονται
αριστουργήματα χιλιάδων χρόνων και αμύθητης αξίας από
όλες τις περιόδους της Αιγυπτιακής ιστορίας. Μεταξύ τους
και τα μοναδικά ευρήματα του τάφου του Τουτ Ανκ Αμόν
(Τουταγχαμών). Συνεχίζουμε με τις επιβλητικές Πυραμίδες
της Γκίζας, ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου,
καθώς και με τη Σφίγγα, που παριστάνει τον Φαραώ Χεφρίνο
με σώμα λιονταριού. Σύντομη στάση στα εργαστήρια
παπύρου και αρωμάτων και γεύμα σε εστιατόριο του Καΐρου.
Ολοκληρώνουμε την σημερινή μας περιήγηση με το πολύβουο
παζάρι του Χαν Ελ Χαλίλ, πνιγμένο στα χρώματα και τα
αμέτρητα είδη λαϊκής τέχνης. Υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο.
3η μέρα: Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Κάιρο
Ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια, την πόλη που ίδρυσε το
331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος. Στην περιήγησή μας θα δούμε
την Ελληνιστική παροικία, το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη,
το Ελληνικό Πατριαρχείο, το κάστρο, που είναι κτισμένο από
τα ερείπια που κάποτε στέγαζαν την περίφημη βιβλιοθήκη της
Αλεξάνδρειας, το σπίτι όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της
ζωής του ο Έλληνας ποιητής Καβάφης και τους μοναδικούς
κήπους της Μοντάζα, που περιβάλουν τα θερινά ανάκτορα
του τελευταίου Αιγύπτιου βασιλιά Φαρούκ. Ολοκληρώνουμε
την περιήγησή μας στην πόλη με επίσκεψη και εσωτερική
ξενάγηση στην καινούρια Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας - ένα
μοναδικό αρχιτεκτονικό επίτευγμα. Γεύμα σε εστιατόριο της
Αλεξάνδρειας. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Κάιρο.
4η μέρα: Κάιρο - Ασουάν - Επιβίβαση στο Κρουαζιερόπλοιο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Άνω Αίγυπτο
και το Ασουάν. Άφιξη και περιήγηση στο μικρό και το μεγάλο
Φράγμα του Ασουάν, καθώς και στα ορυχεία γρανίτη με τον
ημιτελή Οβελίσκο. Μεταφορά στο κρουαζιερόπλοιο που θα
μας φιλοξενήσει τις επόμενες μέρες. Γεύμα και ξεκινάμε για μια
52

βόλτα στον Νείλο με τις γραφικές φελούκες. Κατά την πλεύση
μας θα ατενίσουμε την Νήσο Κίτσενερ με τους Βοτανικούς
κήπους, καθώς και το λαμπρό μαυσωλείο του Αγά Χαν. Δείπνο
και διασκέδαση στο πλοίο.

Σημειώσεις: Το ανωτέρω πρόγραμμα ενδέχεται να
πραγματοποιηθεί με διαφορετική ή αντίθετη ροή. Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

5η μέρα: Κρουαζιέρα
Πλεύση στις καταπράσινες όχθες του Νείλου με κατεύθυνση το
Κομόμπο. Άφιξη και ξενάγηση στον μοναδικό ναό του Κομόμπο,
που κατασκευάστηκε κατά την Ελληνορωμαϊκή περίοδο. Στην
πραγματικότητα αποτελεί σύμπλεγμα δύο ναών, αφιερωμένων
σε δύο θεούς, τον θεό-κροκόδειλο Σόμπεκ και τον θεό-γεράκι
Χαροέρις/Ώρο. Συνεχίζουμε την πλεύση μας με προορισμό το
Έντφου. Άφιξη και ξενάγηση στον πιο καλοδιατηρημένο ναό
της Αιγύπτου, τον ναό του θεού Χόρους ή Ώρου. Γεύμα, δείπνο
και διασκέδαση στο πλοίο. Πλεύση για το φράγμα της Έσνα.

Ζητείστε μας το αναλυτικό 4ήμερο ή 5ήμερο Πρόγραμμα
"Κάιρο - Αλεξάνδρεια"

6η μέρα: Κρουαζιέρα
Συνεχίζουμε σήμερα την υδάτινη διαδρομή μας για το Λούξορ,
τις Θήβες της Πτολεμαϊκής περιόδου. Άφιξη και ξενάγηση στη
δυτική όχθη με την Κοιλάδα των Βασιλέων, τη νεκρόπολη
των αρχαίων Θηβών, όπου υπάρχουν περισσότεροι από
60 τάφοι, μεταξύ των οποίων και εκείνος του Τουτ Ανκ
Αμόν (Τουταγχαμών). Συνεχίζουμε με τον επιτάφιο ναό της
Χατσεπσούτ - της μοναδικής γυναίκας Φαραώ στην ιστορία
- και ολοκληρώνουμε με τους Κολοσσούς του Μέμνονος, δύο
καθιστά και χωρίς πρόσωπο αγάλματα, ύψους 18 μέτρων.
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε την ανατολική όχθη, όπου θα
δούμε τον μεγαλειώδη ναό του Καρνάκ, τον υπόστυλο χώρο με
τις 134 κολώνες, το ιερό και τη ιερή καθαρτήρια λίμνη, καθώς
και τον ναό του Λούξορ, ο οποίος κάποτε ενωνόταν με το ναό
του Καρνάκ. Γεύμα και δείπνο στο πλοίο.
7η μέρα: Λούξορ - Κάιρο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Λούξορ και πτήση για Κάιρο.
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για ψώνια και βόλτες στην
πόλη.
8η μέρα: Κάιρο - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Κάιρο
2η μέρα: Κάιρο, Ξενάγηση, Πυραμίδες
3η μέρα: Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Κάιρο
4η μέρα: Κάιρο - Αθήνα ή Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα στο Κάιρο για ψώνια, βόλτες ή και για
προαιρετικές εκδρομές, όπως στην αρχαία πρωτεύουσα
της Αιγύπτου Μέμφιδα και τη Νεκρόπολη της Σακκάρα,
με την αρχαιότερη πυραμίδα του Ζόσερ, γνωστή και ως
"Κλιμακωτή Πυραμίδα"
5η μέρα: Κάιρο - Αθήνα
Αναχ.: 20,21,22,23,24,27,28,29 ∆εκεµβρίου,
2 Ιανουαρίου - 5,8 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
5 µέρες
8 µέρες
∆ίκλινο

595

1090

Επιβάρυνση µονοκλίνου

735

1425

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 170
Για τις αναχωρήσεις 27,28,29/12 υπάρχει επιβάρυνση
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης •
Ξενοδοχεία και γεύματα, όπως αναγράφονται στον τιμοκατάλογο (4
Διαν/σεις στο Κάιρο, 3 Διαν/σεις στο Κρουαζιερόπλοιο) • Μεταφορές
από/προς αεροδρόμια-ξενοδοχεία εξωτερικού • Ξεναγήσεις, εκδρομές
βάσει προγράμματος • Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους •
Επαγγελματίες αρχηγοί-συνοδοί • Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων •
Ταξιδιωτικά έντυπα, χάρτες • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική
για τους εκδρομείς έως 75 ετών
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων,
Βίζα Αιγύπτου, Ποτά, Φιλοδωρήματα (πληρωτέα εκεί), καθώς και ό,τι
δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό,
προτεινόμενο κλπ.
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Ταγγέρη

ΣΕΦΣΑΟΥΕΝ
Σεφσαουέν

Ραμπάτ
Καζαμπλάνκα

Φεζ
Μεκνές
Ιφράν
Μιντέλτ

ΜΑΡΟΚΟ
Μαρακές

Ερρασιντία
Ελ-Κελάα-Μ'Γκούνα

Εσσαουίρα

Ερφούντ

Ουαρζαζάτ

• Επίσκεψη και Διανυκτέρευση στην θρυλική Ταγγέρη
• Επίσκεψη και Διανυκτέρευση στην Καζαμπλάνκα
• Εκδρομή στους αμμόλοφους της Σαχάρας με jeep (Μερζούγκα)
• Επίσκεψη στο "Μπλε Χωριό" Σεφσαουέν
• Δώρο: Φολκλορικό σόου "Fantasia"
• Δώρο: Εκδρομή στην παραθαλάσσια πόλη Εσσαουίρα

ΠΛΗΡΕΣ

ΜΑΡΟΚΟ ΜΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΝΟΤΟΥ

Οάσεις - Έρηµος - Κάσµπες - Οροσειρά Άτλαντα - Αυτοκρατορικές και θρυλικές πόλεις
Καζαµπλάνκα - Ραµπάτ - Ταγγέρη - Σεφσαουέν - Μεκνές - Φεζ - Μιντέλντ - Ερασιντία
Ερφούντ - Μερζούγκα (Άνω - Μέσος - Κάτω Άτλαντας) - Τινερχίρ - Ουαρζαζάτ - Μαρρακές - Εσσαουίρα
1η μέρα: Αθήνα - Καζαμπλάνκα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για Καζαμπλάνκα, όπου θα δούμε την κεντρική αγορά,
την πλατεία Μωχάμετ Ε΄, την πλατεία των Ηνωμένων Εθνών, το
Τζαμί του Χασάν Β΄ (εξωτερικά), την πλούσια συνοικία Άνφα και
θα απολαύσουμε έναν καφέ στην παραλιακή λεωφόρο Κορνίς με
θέα τον Ατλαντικό.
2η μέρα: Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Ταγγέρη
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Μαρόκου, το
Ραμπάτ, όπου θα επισκεφθούμε το παλάτι του βασιλιά Χασάν
Β΄, το Μαυσωλείο του Μωχάμεντ Ε΄, τον Πύργο του Χασάν και
την κάσμπα Ουντάια. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την θρυλική
Ταγγέρη, μια από τις σπουδαιότερες πόλεις-λιμάνια του Μαρόκου.
Βρίσκεται στις ακτές της Βόρειας Αφρικής και κατοικήθηκε από
Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, Πορτογάλους, Ισπανούς, Βρετανούς
και Γάλλους. Άφιξη και ξενάγηση στο κάστρο και τα σουκς της
Ταγγέρης.
3η μέρα: Ταγγέρη - Σεφσαουέν - Μεκνές - Φεζ
Πρωινή αναχώρηση για Σεφσαουέν, το περίφημο "Μπλε Χωριό"
λόγω του χρώματος των σπιτιών του. Συνεχίζουμε για την παλιά
αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές, όπου θα δούμε την ιστορική
πλατεία Λα Χεντίμ, το παλάτι του Μουλάι Ισμαήλ (εξωτερικά) με
την μεγαλόπρεπη πύλη Μπαμπ-Ελ-Μανσούρ και τα τείχη της
πόλης. Αναχώρηση για την αρχοντική Φεζ, την παλαιότερη από τις
αυτοκρατορικές πόλεις.
4η μέρα: Φεζ
Σήμερα θα επισκεφθούμε το ανάκτορο των Μερινιδών (εξωτερικά),
την Εβραϊκή συνοικία Μελλάχ, την δαιδαλώδη Μεντίνα με το τζαμί
Καραουίν (εξωτερικά), έδρα του μουσουλμανικού Πανεπιστημίου
της Φεζ του 10ου αιώνα, ίσως το παλαιότερο του κόσμου, το
μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς Β΄ (εξωτερικά), την μεντρέσα Μπου
Ινανία, το λαογραφικό μουσείο Μπατάα και τη νεκρόπολη των
Μερινιδών. Επίσης, αν ο χρόνος το επιτρέπει, θα επισκεφθούμε
και τα βυρσοδεψία, που λειτουργούν ακόμα με τον πατροπαράδοτο
τρόπο. Απόγευμα ελεύθερο για τα εκπληκτικά παζάρια της πόλης.
5η μέρα: Φεζ - Ιφράν - Μιντέλτ - Ερρασιντία - Ερφούντ
Αρχίζουμε σήμερα την ανάβασή μας στον Μέσο Άτλαντα με
προορισμό την Ερφούντ. Θα σταματήσουμε σε ορεινά χωριά του
Άτλαντα, όπως το Ιφράν, σταθμό αναψυχής των Γάλλων από το
1929, το Μιντέλτ, μεγάλο γεωργικό κέντρο και την Ερρασιντία, από
όπου αρχίζουν οι μεγάλες οάσεις του μαροκινού νότου.

6η μέρα: Ερφούντ - Εκδρομή στη Μερζούγκα με jeep 4x4 - Τινεχρίρ
Ελ Κελάα - Ουαρζαζάτ/Κοιλάδα Νταντές
Πολύ πρωινή έγερση σήμερα, καθώς θα βιώσουμε μια μοναδική
εμπειρία! Θα αναχωρήσουμε με jeep 4x4 για τους αμμόλοφους
της Μερζούγκα, από όπου θα απολαύσουμε την ανατολή του
ηλίου. Το θέαμα κόβει πραγματικά την ανάσα, καθώς η άμμος
της ερήμου μοιάζει…πυρπολημένη από τον ήλιο. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο, πρωινό και αναχώρηση για Ουαρζαζάτ. Στη
διαδρομή θα περάσουμε από εντυπωσιακές οάσεις και θα δούμε
την Τινεχρίρ, που κατοικείται ως επί το πλείστον από Αμαζίνγκ
(αυτόχθονες Βερβέρους). Διασχίζουμε την κοιλάδα με τις "Χίλιες
Κάσμπες" - όλα τα χωριά είναι κάσμπες, δηλαδή περιτειχισμένες
μικρές πόλεις. Περνάμε από την Ελ-Κελάα-Μ'Γκούνα, την "Πόλη
των Ρόδων" και καταλήγουμε στην Ουαρζαζάτ, πρώην οχυρό
Γάλλων Λεγεωνάριων.
7η μέρα: Ουαρζαζάτ/Κοιλάδα Νταντές - Μαρακές
Η Ουαρζαζάτ διαθέτει δύο από τις ομορφότερες κάσμπες του
Μαρόκου, τις οποίες θα επισκεφθούμε. Η κάσμπα Ταουρίτ υπήρξε
τόπος κατοικίας του πασά Γκλάουι, που απέκτησε μεγάλο πλούτο
από την συνεργασία του με τους Γάλλους. Η κάσμπα Άιτ-ΜπενΧαντού (σε 30 χιλιόμετρα) αποτελεί τόπο παγκόσμιας κληρονομιάς
της UNESCO. Λόγω της θέσης και της γραφικότητάς της, έχει
συχνά χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό κινηματογραφικών ταινιών.
Συνεχίζουμε μέσω του Μεγάλου Άτλαντα για το κοσμοπολίτικο
Μαρακές.
8η μέρα: Μαρακές, Ξενάγηση πόλης, ΔΩΡΟ: Φολκλορικό Show με
ποτό στο παγκοσμίως γνωστό Chez Ali!
Αρχίζουμε την ξενάγησή μας στην "Κόκκινη Πόλη" από το Τζαμί
Κουτούμπια (εξωτερικά), ο μιναρές του οποίου αποτελεί το
σύμβολο του Μαρακές. Συνεχίζουμε με το παλάτι Ελ Μπαχία,
το Μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ, τους πανέμορφους κήπους Μαζορέλ
(ιδιοκτησίας Υves Saint Laurent) και την φημισμένη πλατεία
Τζεμαά-Ελ-Φνα, την "Πλατεία των Θαυμάτων", που σύμφωνα με
την UNESCO αποτελεί αριστούργημα προφορικής και ανέπαφης
κληρονομιάς. Εκεί, εκτυλίσσεται καθημερινά ένα μαγευτικό θέαμα:
υπαίθριοι πάγκοι-εστιατόρια, γητευτές φιδιών, παραμυθάδες και
μάγισσες, μαζί με εκατοντάδες μαγαζιά που ξετρυπώνουν στις
πιο απίθανες γωνίες των σουκς. Το βράδυ θα απολαύσουμε το
φολκλορικό σόου "FANTASIA" στο διάσημο Chez Ali.
9η μέρα: Μαρακές, ΔΩΡΟ: Ολοήμερη εκδρομή στην Εσσαουίρα
Πρωινή αναχώρηση για την Εσσαουίρα, μια πόλη στις ακτές

του Ατλαντικού, που αποτελεί σημαντικό κέντρο της μαροκινής
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ανεβείτε στο κάστρο και απολαύστε
την μαγευτική θέα, περπατήστε κατά μήκος του ωκεανού και
ακούστε το τιτίβισμα των γλάρων...
10η μέρα: Μαρακές - Καζαμπλάνκα - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκας και
πτήση για Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί
κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Ζητείστε μας το αναλυτικό
8ήμερο Πρόγραμμα "ΠΛΗΡΗΣ ΓΥΡΟΣ ΜΑΡΟΚΟΥ"
(Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Μεκνές, Φεζ, Ιφράν, Μιντέλτ,
Ερρασιντία, Ερφούντ, Εκδρομή στη Μερζούγκα με jeep 4x4,
Τινεχρίρ, Ελ Κελάα, Ουαρζαζάτ, Μαρακές),
καθώς και το 7ήμερο "ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ"
(Φεζ, Μεκνές, Ραμπάτ, Καζαμπλάνκα, Μαρακές)

Αναχ.: 21,28 ∆εκεµβρίου, 3 Ιανουαρίου - 10 µέρες
22,29 ∆εκεµβρίου, 5 Ιανουαρίου - 8 µέρες
21,27 ∆εκεµβρίου - 7 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
7 µέρες 8 µέρες
∆ίκλινο
850
885
Επιβάρυνση µονοκλίνου + 290
+ 270
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 365
Για τις αναχωρήσεις 27,28,29/12 υπάρχει επιβάρυνση

10 µέρες
1065
+ 330

Περιλαμβάνονται: • Εννέα Διανυκτερεύσεις: Καζαμπλάνκα
(1), Ταγγέρη (1), Φεζ (2), Ερφούντ (1), Κοιλάδα Νταντές/
Ουαρζαζάτ (1), Μαρακές (3) • Ημιδιατροφή • Μεταφορές
από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού • Ξεναγήσεις, εκδρομές
βάσει προγράμματος • Είσοδοι σε μουσεία/μνημεία •
Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός • Τοπικοί ξεναγοί
και Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών •
Ενημερωτικά έντυπα.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι
καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία και λοιπά αξιοθέατα, ποτά,
αχθοφορικά, φιλοδωρήματα πληρωτέα στον αρχηγό σας στο
Μαρόκο, καθώς και ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα
ή αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΠΑΡΚΟ ΤΣΟΜΠΕ

Καταρράκτες
Βικτωρίας

Πάρκο
Τσόμπε

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

Σαν
Σίτι
Πρετόρια
Γιοχάνεσμπουργκ

ΝΟΤΙΟΣ
ΑΦΡΙΚΗ

Σουαζιλάνδη

Λεσότο

Κέιπ Τάουν

Ολοήμερη εκδρομή-σαφάρι στο Πάρκο Τσόμπε/Μποτσουάνα, εντός της τιμής!!!

Ακρωτήρι της
Καλής Ελπίδας

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ - ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
Κέιπ Τάουν, Καταρράκτες Βικτώρια, Σαφάρι στο πάρκο Τσόµπε, Σαν Σίτι, Πρετόρια, Γιοχάνεσµπουργκ
1η μέρα: Αθήνα - Κέιπ Τάουν
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για Κέιπ Τάουν.
2η μέρα: Κέιπ Τάουν, Ξενάγηση
Στο σημείο όπου σμίγει ο Ατλαντικός με τον Ινδικό ωκεανό, θα
βρείτε τη "Μητέρα Πόλη" και μία από τις ομορφότερες πόλεις
του κόσμου, το Κέιπ Τάουν. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο
και ακολουθεί μία πρώτη περιήγηση στην πιο κοσμοπολίτικη
πόλη της χώρας. Στον ελεύθερο χρόνο σας, μην παραλείψετε
να περπατήσετε στην κοσμική προκυμαία Victoria & Albert
Waterfront, μία περιοχή που σφύζει από ζωή, με εκλεκτά
εστιατόρια, καφέ και μπαράκια με ζωντανή αφρικανική και τζαζ
μουσική.
3η μέρα: Κέιπ Τάουν, Ολοήμερη εκδρομή στο Ακρωτήριο Καλής
Ελπίδας, Νησάκι Σιλ (φώκιες)
Πρωινή αναχώρηση για την χερσόνησο Κέιπ και με πρώτη στάση
στον κόλπο Χάουτ, όπου θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο για να
δούμε από κοντά τις φώκιες στο νησάκι Σιλ. Ακολουθώντας την
ορεινή διαδρομή με την μοναδική θέα στον ωκεανό, θα φθάσουμε
στο περίφημο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Με το τελεφερίκ θα
δούμε το σημείο ένωσης των ωκεανών (Ατλαντικού και Ινδικού),
αλλά και τον διασημότερο φάρο του κόσμου. Στη συνέχεια,
στην παραλία Μπάουλντερ, θα δούμε και θα μάθουμε για τον
τρόπο ζωής των πιγκουίνων. Στάση με γεύμα θαλασσινών και
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κέιπ Τάουν, Ξενάγηση, Τραπεζοειδές Όρος, Βοτανικοί
κήποι Kirstenbosch
Ξεκινάμε σήμερα τη γνωριμία της πόλης, ανεβαίνοντας αρχικά
στο όρος Τέιμπλ (Table Mountain) με την επίπεδη κορυφή του.
Η μεταφορά μας θα γίνει με το υπερσύγχρονο τελεφερίκ και
έτσι θα θαυμάσουμε την επιβλητική θέα του αστικού ιστού της
πόλης από ύψος των 1.088 μέτρων. Στάση για γεύμα και στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε τον ομορφότερο βοτανικό κήπο
της ηπείρου και τον πρώτο κήπο που ανακηρύχθηκε μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Εκεί, πέραν του
όμορφου τοπίου, θα θαυμάσουμε τα 7.000 είδη φυτών και θα
περπατήσουμε πάνω στην ξύλινη γέφυρα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Προαιρετικά, μπορείτε να επισκεφθείτε το νησί
Robben (κάτι σαν το Αλκατράζ της Αφρικής), φυλακή πολιτικών
κρατουμένων - εδώ ο Νέλσον Μαντέλα πέρασε τα 18 από τα
27 χρόνια της ποινής φυλάκισης που του είχε επιβληθεί από το
καθεστώς του απαρτχάιντ.
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5η μέρα: Κέιπ Τάουν - Καταρράκτες Βικτώρια (Ζιμπάμπουε)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω Γιοχάνεσμπουργκ
για τους μεγαλύτερους καταρράκτες του κόσμου. Άφιξη και
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα έχετε την ευκαιρία να
κάνετε μία δίωρη κρουαζιέρα στον ποταμό Ζαμβέζη και να δείτε
ελέφαντες και ιπποπόταμους να κάνουν μπάνιο στα χρώματα
του δειλινού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Καταρράκτες Βικτώρια, Ολοήμερη εκδρομή στον
ποταμό & το Εθνικό Πάρκο Τσόμπε/Μποτσουάνα
Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μία κρουαζιέρα
στον ποταμό Τσόμπε της Μποτσουάνας και να θαυμάσετε
την άγρια ζωή της περιοχής. Στάση για φαγητό και νωρίς
το απόγευμα θα ακολουθήσει σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο
Τσόμπε, που συγκεντρώνει πολλά άγρια ζώα και κυρίως τον
μεγαλύτερο πληθυσμό ελεφάντων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Καταρράκτες Βικτώρια
Περιήγηση στο "υδάτινο μονοπάτι των αγγέλων", εκεί που
550.000 κυβικά νερού πέφτουν κάθε λεπτό με πίεση σε φαράγγια
με τροπική βλάστηση και κάνουν όλους να "προσκυνούν" σε ένα
μοναδικό φαινόμενο. Ο συνδυασμός του έντονου θορύβου από
την πτώση του νερού, το σύννεφο του ατμού μετά την πτώση,
η πολυχρωμία από τα ουράνια τόξα, το επιβλητικό υψόμετρο
του φαραγγιού και η ηρεμία των ζώων και των πουλιών, δίνουν
άλλη διάσταση σε ένα κάδρο, που μένει στη μνήμη όλων των
επισκεπτών! Ακολουθεί επίσκεψη σε χωριό με ξυλόγλυπτα και
χρόνος ελεύθερος για κάποια προαιρετική δραστηριότητα στους
καταρράκτες - από κολύμπι μέχρι και πτήση με ελικόπτερο!
8η μέρα: Καταρράκτες Βικτώρια - Γιοχάνεσμπουργκ - Σαν Σίτι
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Γιοχάνεσμπουργκ,
απ΄ όπου θα αναχωρήσουμε για τον δημοφιλέστερο προορισμό
ξεκούρασης των Νοτιοαφρικανών - έναν παράδεισο με
ξενοδοχειακά συγκροτήματα, όπως το Παλάτι της Χαμένης
Πόλης. Άφιξη και χρόνος ελεύθερος για να κάνετε (προαιρετικά)
μία επίσκεψη στη φάρμα των κροκοδείλων, στο καταφύγιο των
ελεφάντων, για να διασκεδάσετε με παιχνίδια στις πισίνες του
πάρκου ή στο καζίνο και τέλος, να απολαύσετε το δείπνο σας σε
ένα από τα πολυάριθμα εστιατόρια.
9η μέρα: Σαν Σίτι
Ημέρα ελεύθερη για χαλάρωση στις εγκαταστάσεις του
ξενοδοχείου σας, ίσως και για ένα ακόμα κοντινό σαφάρι.

10η μέρα: Σαν Σίτι - Πρετόρια - Γιοχάνεσμπουργκ - Πτήση για
Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Πρετόρια. Άφιξη και
πανοραμική βόλτα στο διοικητικό κέντρο της χώρας. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ και βραδινή πτήση για
την Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό.
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: • Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει
αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για την καλύτερη έκβασή του •
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ • Το παρόν πρόγραμμα
έχει κοστολογηθεί για το ελάχιστο συμμετοχής 15 ατόμων.
Σε περίπτωση μικρότερης συμμετοχής, πραγματοποιείται με
επιβάρυνση € 130.
Προτεινόμενα ξενοδοχεία ή αντίστοιχα:
• 3 Διαν/σεις Κέιπ Τάουν: Fountains Hotel 4* με ημιδιατροφή
• 3 Διαν/σεις Καταρράκτες Βικτώρια:
The Kingdom of Victoria Falls 4* με ημιδιατροφή
• 2 Διαν/σεις Σαν Σίτι: The Cascades Hotel 5* με πρωινό
ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ

Τιµή κατ' άτοµο
11 µέρες

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

26/12

2350

+ 960

29/11, 15/12, 24/1, 14/2, 14/3, 4/4, * 25/4
* Για κράτηση έως 30/12

1890

+ 960

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια • Διαμονή σε ξενοδοχεία
4*, 5* με πρωινό (3 Διαν/σεις στο Κέιπ Τάουν, 3 Διαν/σεις στους
Καταρράκτες Βικτώρια, 2 Διαν/σεις στο Σαν Σίτι) • 6 δείπνα και 1
γεύμα • Μεταφορές εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •
Συνοδός από Αθήνα • Τοπικοί ξεναγοί • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων,
εμπλουτισμένη ταξιδιωτική ασφάλεια, είσοδοι: € 780 • Τοπικοί φόροι,
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, βίζα: € 140 κατ’ άτομο (καταβάλλονται
μόνο τοπικά στον συνοδό σας).
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ΤΟΓΚΟ ΜΠΕΝΙΝ
ΓΚΑΝΑ

Αλλάντα
τάχ

Κουμάσι

Ουιν

Λίμνη
Bosumtwi
Εθνικό Πάρκο
Κακούμ
Ελμίνα

Αμπομέι

Assin
Manso

Άκκρα

Γκαν
βί
Κοτο
Togo
νού
Λομέ ville

Κέιπ Κόουστ

• Εξασφαλισμένη Αναχώρηση

ΝΕΟ

ΓΚΑΝΑ - ΤΟΓΚΟ - ΜΠΕΝΙΝ

Η Χρυσή Ακτή της Αφρικής και οι Μεταφυσικές Τελετές
Άκκρα, Εθνικό Πάρκο Κακούµ, Κάστρα Χρυσής Ακτής, Κουµάσι, Λοµέ, Λίµνη Τόγκο, Ουιντάχ, Κοτονού, Αλλάντα, Αµπέι
1η μέρα: Αθήνα - Άκκρα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού
για την πρωτεύουσα της Γκάνας, την Άκκρα, που βρίσκεται στον
Κόλπο της Γουινέας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Άκκρα, Ξενάγηση
Κατά την περιήγησή μας στην πόλη, θα δούμε το κέντρο
Παναφρικανικού Πολιτισμού, την πλατεία Ανεξαρτησίας, το πάρκομαυσωλείο του πρώτου προέδρου της χώρας Κβάμε Νκρούμαχ,
το Εθνικό Πολιτιστικό Κέντρο, το Κέντρο Τεχνών, καθώς και τα
εργαστήρια κατασκευής περίτεχνων σκαλιστών ξύλινων φέρετρων
του Τέσι, σε …σχήματα και μορφές ανάλογα με το επάγγελμα ή τις
δραστηριότητες του εκλιπόντος.
3η μέρα: Άκκρα - Εθνικό Πάρκο Κακούμ - Ελμίνα
Πρωινή αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο Κακούμ, όπου φιλοξενείται
μεγάλη ποικιλία άγριων ζώων - ελέφαντες, λεοπαρδάλεις,
αγριόχοιροι, μαϊμούδες κ.ά. Από τους ξύλινους εναέριους
διαδρόμους-γέφυρες θα απολαύσετε την σπάνια ομορφιά της
ζούγκλας - μια πραγματικά συγκλονιστική εμπειρία! Συνεχίζουμε
για την Ελμίνα. Εδώ ο αέρας είναι αλμυρός και η αρχιτεκτονική ένα
γοητευτικό μείγμα αποικιακών υπολειμμάτων και παλαιών ιερών, με
την βαριά κληρονομιά του Κάστρου του Αγίου Γεωργίου.
4η μέρα: Ελμίνα, Επίσκεψη Κάστρων Κέιπ Κόουστ και Ελμίνας
Σήμερα θα επισκεφθούμε το κάστρο του Κέιπ Κόουστ, στο οποίο
στεγάζεται το ιστορικό μουσείο Δυτικής Αφρικής. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το κάστρο της Ελμίνα, που κατασκευάστηκε από
τους Πορτογάλους το 1482 με το όνομα Κάστρο του Αγίου Γεωργίου
και υπήρξε το παλαιότερο Ευρωπαϊκό κτίριο της υποσαχάριας
Αφρικής.
5η μέρα: Ελμίνα - Κουμάσι
Πρώτος σταθμός της σημερινής διαδρομής το Assin Manso. Στο
ποτάμι Donko Nsuo ("Ποτάμι των Σκλάβων") οι δούλοι, ύστερα από
περπάτημα εκατοντάδων χιλιομέτρων, έκαναν το τελευταίο τους
μπάνιο στα αφρικανικά ύδατα, ξεκουράζονταν για να ανακτήσουν
δυνάμεις και να αυξηθεί η τιμή τους και στη συνέχεια γινόταν η
διαλογή τους και η πορεία τους προς τα Κάστρα της Ακτής, για να
στοιβαχθούν στα πλοία και να μεταφερθούν υπό άθλιες συνθήκες
στον Νέο Κόσμο. Συνεχίζουμε για τη λίμνη Bosumtwi, που
σχηματίστηκε πριν εκατομμύρια χρόνια από πτώση ενός τεράστιου
μετεωρίτη. Κατά τους Ασάντι, μιας από τις ισχυρότερες φυλές της
Αφρικής μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, η λίμνη αυτή αποτελεί
τον τόπο ανάπαυσης των ψυχών που πρόκειται να συναντήσουν
τον θεό Twi. Άφιξη στην Κουμάσι, την πρωτεύουσα του ισχυρού

βασιλείου των Ασάντι και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γκάνας.
6η μέρα: Κουμάσι, Ξενάγηση
Σήμερα θα επισκεφθούμε το Μουσείο-Ανάκτορο Manhyia, το
Εθνικό Κέντρο Πολιτισμού και το μουσείο Prempeh II Jubilee,
όπου εκτίθενται πολλά αντικείμενα των Ασάντι. Συνεχίζουμε για
τις περιοχές Ahwiaa, Ntonso, Bonwire και Adanwomase, όπου θα
γνωρίσουμε την τεχνική κατασκευής ορειχάλκινων αντικειμένων,
την τοπική αγγειοπλαστική και την τεχνική της βαφής υφασμάτων
με κερί (μπατίκ).
7η μέρα: Κουμάσι - Λομέ (Τόγκο)
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Τόγκο, τη Λομέ, που
κάποτε την αποκαλούσαν "Το μαργαριτάρι της Δυτικής Αφρικής".
Είναι μία πόλη που διατηρεί μέχρι σήμερα τη γοητεία της, με τις
πολύχρωμες αγορές της και τις λεωφόρους με τους φοίνικες.
Εδώ, θα επισκεφθούμε το Εθνικό μουσείο, θα δούμε την πλατεία
Ανεξαρτησίας, τα αποικιακά κτίρια, την κεντρική αγορά με τους
τεχνίτες εν ώρα εργασίας κ.ά.
8η μέρα: Λομέ, Αγορά Φετίχ Akodessewa - Λίμνη Τόγκο/Togoville
Λομέ
Σήμερα θα επισκεφθούμε την μεγαλύτερη αγορά αντικειμένων
βουντού παγκοσμίως, την Akodessewa. Εκεί θα βρείτε κρανία
ανθρώπων, λεοπαρδάλεων, κατσικιών, αλιγάτορα κλπ., ενώ οι
ιερείς σας δίνουν συμβουλές και ετοιμάζουν τα πάντα για εσάς: από
τη θεραπεία μίας απλής ίωσης έως του καρκίνου. Επόμενη στάση
μας, η λίμνη Τόγκο. Εκεί θα μας δοθεί η ευκαιρία να ταξιδέψουμε με
βάρκα μέχρι το χωριό Togoville για να βρούμε μαγικές θεραπείες και
γούρια βουντού, που χρησιμοποιούνται από τους ντόπιους μάγους.
9η μέρα: Λομέ - Ουιντάχ - Κοτονού (Μπενίν)
Πρωινή αναχώρηση για την παραλιακή πόλη Ουιντάχ με την
χρυσή αμμουδιά της, που θεωρείται το λίκνο του βουντού. Εκεί θα
επισκεφθούμε το μουσείο βουντού, το Ιερό δάσος, τον Καθεδρικό
ναό και τον ναό των ιερών πυθώνων. Στη συνέχεια θα δούμε το
δέντρο της λησμονιάς και το "Σημείο χωρίς Επιστροφή", για να
μάθουμε λεπτομέρειες για το δουλεμπόριο της περιοχής. Θα
τύχουμε υποδοχής καλωσορίσματος από τον Dagbo Hounon - τον
αρχιερέα της αφρικανικής λατρείας βουντού - και θα καταλήξουμε
στην μεγαλύτερη πόλη και λιμάνι του Μπενίν, την Κοτονού, μια
ζωντανή πόλη, που φημίζεται για τη νυχτερινή της ζωή και τα
καταστήματα για αγορές αναμνηστικών.
10η μέρα: Κοτονού, Ξενάγηση, Γκανβί
Κατά τη σημερινή μας ξενάγηση θα δούμε τα κυβερνητικά κτίρια,
την πολύχρωμη πλωτή αγορά και την αγορά Dantokpa του χωριού

Γκανβί, της "Βενετίας της Δυτικής Αφρικής", όπως επονομάζεται,
καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο πλωτό χωριό της ηπείρου. Ακολουθεί
το λιμάνι των ψαράδων, ο Δρόμος των Ερωτευμένων και η συνοικία
με τις πολύχρωμες βίλλες.
11η μέρα: Κοτονού - Αλλάντα - Αμπομέι - Κοτονού
Στη σημερινή μας εκδρομή θα γνωρίσουμε την Αλλάντα, γεμάτη από
ναούς βουντού, ιερά δέντρα, το άγαλμα του Τουσέν Λουβερτούρ
(ιδρυτή της Αϊτής), αποικιακά κτίρια, το παλάτι και τον ναό του
Αδχαχούτο. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη Αμπομέι (ή Αμπέι),
πρωτεύουσα του βασιλείου της Δαχομέης κατά τον 17ο αιώνα.
Παλάτια και ιερά με φετίχ αναδύουν μία ιστορική αύρα. Επίσκεψη
του μουσείου και χρόνος ελεύθερος.
12η μέρα Κοτονού - Άκκρα
Πρωινή οδική αναχώρηση για την Άκκρα. Άφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
13η μέρα: Άκκρα - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα με ενδιάμεσο
σταθμό.
14η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα.
Σημειώσεις: Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει για την
καλύτερη έκβασή του. Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ.
Τιµή κατ’ άτοµο
14 µέρες
23/12
20/1, 10/2, 7/4, * 24/4, 18/5
* Για κρατήσεις έως 30/12

3990

∆ιαφορά
Μονόκλινου
+ 690

3750

+ 690

∆ίκλινο

Απαραίτητη ελάχιστη συμμετοχή 12 ατόμων. Σε περίπτωση
λιγότερων ατόμων, υπάρχει επιβάρυνση: € 350 κατ’ άτομο
Συνολικό κόστος έκδοσης βίζας (για τις 3 χώρες): € 370
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό
• Ξενοδοχεία 5* στην Άκκρα (3 Διαν/σεις), 4* στο Κουμάσι (1 Διαν/
ση) και στο Λομέ (1 Διαν/ση), 3*sup. στην Ελμίνα (2 Διαν/σεις) και
στο Κοτονού (3 Διαν/σεις). Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι χώρες της
Δυτικής Αφρικής δεν έχουν πολύ ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή.
Εμείς φροντίσαμε να περιλάβουμε κάποια από τα καλύτερα διαθέσιμα
σε κάθε περιοχή, όσο αυτό ήταν εφικτό • Ημιδιατροφή • Μεταφορές,
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο
πρόγραμμα • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και χώρους ενδιαφέροντος
• Τοπικοί ξεναγοί • Αρχηγός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων:
€ 400 • Τοπικοί φόροι, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, ενισχυμένη
ιατροφαρμακευτική ασφάλεια: € 150
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΛΑΛΙΜΠΕΛΑ

Αξούμ
Γκοντάρ
Λίμνη
Τάνα
Λαλιμπέλα
Μπαχάρ
Νταρ

Αντίς
Αμπέμπα

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

H ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
Αντίς Αµπέµπα, Μπαχάρ Νταρ, Λίµνη Τάνα, Καταρράκτες Γαλάζιου Νείλου, Γκοντάρ, Λαλιµπέλα, Αξούµ/Κιβωτός ∆ιαθήκης
1η μέρα: Αθήνα - Αντίς Αμπέμπα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα
της Αιθιοπίας, την Αντίς Αμπέμπα, που είναι κτισμένη σε
υψόμετρο 2.450 μέτρων. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και
ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Αντίς Αμπέμπα, Ξενάγηση πόλης, Εθνικό Μουσείο,
Μερκάτο, Εντότο
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας ξενάγηση στην πόλη, θα
δούμε το Εθνικό Μουσείο με παλαιοντολογικά ευρήματα
και λαογραφικά εκθέματα, αλλά και αντικείμενα της
αυτοκρατορικής οικογένειας, την εκκλησία του Χαϊλέ Σελασιέ
και την Ελληνική εκκλησία του Αγίου Φρουμεντίου. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε μια από τις μεγαλύτερες υπαίθριες
αγορές της Αφρικής, το πολύχρωμο "Μερκάτο", όπου θα βρείτε
υφάσματα, μπαχαρικά, σουβενίρ, ξυλόγλυπτες μάσκες και
πιο δίπλα χρυσοχοεία με κοσμήματα αιθιοπικής τέχνης 24
καρατίων. Η μέρα μας θα κλείσει με ανάβαση στο όρος Εντότο,
το ιστορικό μέρος στο οποίο ο Μένελικ ΙΙ έκτισε το παλάτι του
σε υψόμετρο 3.200 μέτρων.
3η μέρα: Αντίς Αμπέμπα - Μπαχάρ Νταρ/Λίμνη Τάνα,
Καταρράκτες Γαλάζιου Νείλου
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μπαχάρ Νταρ
(Bahir Dar), που είναι κτισμένο στις όχθες της λίμνης Τάνα.
Βόλτα με πλοιάριο στη λίμνη για να δούμε τα tankwas, τις
βάρκες από πάπυρο που χρησιμοποιούνται ακόμα από τη
φυλή Woyto, καθώς και τη χερσόνησο Zege. Η επίσκεψη των
μοναστηριών με τις πολύχρωμες τοιχογραφίες και τις πολύτιμες
συλλογές χειρογράφων, που είναι κτισμένα από τον 13ο έως
τον 16ο αιώνα στα διάσπαρτα νησιά της λίμνης Τάνα, θα μας
δώσει την πρώτη γεύση της Αιθιοπικής χριστιανικής ορθόδοξης
πίστης. Τo απόγευμα θα εξορμήσουμε στους Καταρράκτες του
Γαλάζιου Νείλου, οι οποίοι στην τοπική διάλεκτο λέγονται Tis
Isat, δηλαδή "το νερό που καπνίζει". Παρ’ όλο που η ροή των
υδάτων πλέον ελέγχεται, το θέαμα είναι μεγαλειώδες.
4η μέρα: Μπαχάρ Νταρ - Γκοντάρ, Φρούριο Φασιλίδα
Πρωινή οδική αναχώρηση για το Γκοντάρ, παλιά πρωτεύουσα
της Αιθιοπίας. Επίσκεψη στο φρούριο Φασιλίδα με τις
καλοδιατηρημένες αίθουσες υποδοχής και τη βιβλιοθήκη.
Συχνά ονομάζεται "Camelot of Africa", μια περιγραφή που δεν
αρέσει στους ντόπιους, διότι το Camelot είναι μύθος, ενώ το
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Γκοντάρ πραγματικότητα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον
ναό Debre Birhan Selassie με τις υπέροχες τοιχογραφίες - στην
οροφή του αναπαριστώνται εκατοντάδες πρόσωπα αγγέλων με
πολλές εκφράσεις.
5η μέρα: Γκοντάρ - Λαλιμπέλα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Λαλιμπέλα,
παγκοσμίως γνωστή για τους λαξευμένους ναούς της, που
χρονολογούνται από τον 12ο αιώνα και χωρίζονται σε δύο
ομάδες από έναν ποταμό, τον οποίο οι ντόπιοι ονομάζουν
Ιορδάνη. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αναρίθμητα
εκκλησιαστικά κειμήλια που ανάγονται στα πρώτα χρόνια του
Χριστιανισμού στην Αιθιοπία.
6η μέρα: Λαλιμπέλα - Αξούμ, Κιβωτός της Διαθήκης
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το ιστορικό Αξούμ.
Άφιξη και επίσκεψη στα αξιοθέατα της πόλης για να δούμε τους
περίφημους οβελίσκους, την μεγάλη πλατεία, την εκκλησία της
Παρθένου, όπου σύμφωνα με την παράδοση, φυλάσσεται η
Κιβωτός της Διαθήκης - το ύψιστο σκεύος του Μονοφυσιτικού
Χριστιανισμού, τα ερείπια του παλατιού της θρυλικής
βασίλισσας του Σαβά, καθώς και την περίφημη Ελληνική
επιγραφή.
7η μέρα: Αντίς Αμπέμπα - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αντίς Αμπέμπα.
Ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες σας αγορές και γεύμα σε
παραδοσιακό εστιατόριο με τοπικές μελωδίες, παραδοσιακούς
χορούς και …έντονες γεύσεις. Αποχαιρετώντας την Αιθιοπία,
οι πολύχρωμες παραδοσιακές τελετουργίες θα σας μείνουν για
πάντα χαραγμένες στη μνήμη.
8η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: • Το ταξίδι πραγματοποιείται με συμμετοχή
15 ταξιδιωτών. Σε περίπτωση που η συμμετοχή είναι
μικρότερη (10 άτομα τουλάχιστον), το ταξίδι δεν ακυρώνεται
και πραγματοποιείται με επιβάρυνση 50€ • Η ροή του
προγράμματος μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη έκβασή του.
Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του ταξιδιού σε Ντίρε
Ντάουα και Χαράρ, καθώς και στο Νότιο τμήμα της χώρας
με τις περίφημες φυλές της Κοιλάδας του Όμο (Μούρσι,
Χάμερ, Κάρο, Έρμπορε κλπ.)

Σημειώσεις: • Το ταξίδι πραγματοποιείται με συμμετοχή 15
ατόμων. Σε περίπτωση που η συμμετοχή είναι μικρότερη
(10 άτομα τουλάχιστον), το ταξίδι δεν ακυρώνεται και
πραγματοποιείται με επιβάρυνση € 50 • Η ροή του
προγράμματος μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη έκβασή του.
Ενδεικτικά ξενοδοχεία: Addis Ababa: Jupiter Bole 4* sup.,
Bahir Dar: Avanti Blue Nile 4*, Gondar: Goha 3*, Axum:
Sabaen 3*, Lalibela: Tukul Village
Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του ταξιδιού σε Ντίρε
Ντάουα και Χαράρ, καθώς και στο Νότιο τμήμα της χώρας
με τις περίφημες φυλές της Κοιλάδας του Όμο (Μούρσι,
Χάμερ, Κάρο, Έρμπορε κλπ.)
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

Τιµή κατ' άτοµο
8 µέρες
30/12
20/1, 10/2, 3/3, 17/3, 7/4, * 24/4, 12/5
* Για κράτηση έως 30/12

2350

∆ιαφορά
Μονόκλινου
+ 390

2150

+ 350

∆ίκλινο

Απαραίτητη ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων.
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με
ενδιάμεσο σταθμό • Ξενοδοχεία 4* sup. στην Αντις Αμπέμπα και από
τα καλύτερα διαθέσιμα στις υπόλοιπες πόλεις (3* & 4*) • Εσωτερικές
πτήσεις • Ημιδιατροφή καθημερινά • Μεταφορές, ξεναγήσεις,
εκδρομές, είσοδοι μουσείων, εκκλησιών, αρχαιολογικών χώρων κλπ.,
όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Αντιπρόσωπος-συνοδός του
γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης • Βίζα
εισόδου Αιθιοπίας.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος
καυσίμων € 750 • Τοπικά δίνεται € 100 κατ’ άτομο στον συνοδό σας
για έκδοση βίζας, φιλοδωρήματα και τοπικούς φόρους.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΠΑΟΜΠΑΜΠ

Ντιέγκο Σουαρέζ/Αντσιρανάνα
Ζόφρε
Εθνικό Πάρκο
Όρους Άμπερ

Νόσυ Μπε

Ανκαράνα

ΜΑ∆ΑΓΑΣΚΑΡΗ

Ανταναναρίβο

ΝΕΟ

Μοροντάβα

Το μοναδικό πρόγραμμα της Ελληνικής αγοράς που
περιλαμβάνει τα Τσίνγκι και το νησί Νόσυ Μπε

ΜΑ∆ΑΓΑΣΚΑΡΗ & NOMADS

Από τον Σταυρό του Νότου στη Λεωφόρο των Μπαοµπάµπ!!!
Ανταναναρίβο, Νόσυ Μπε, Φαράγγι Red Tsingy, Ζόφρε, Εθνικό Πάρκο Όρους Άµπερ, Ντιέγκο Σουαρέζ,
Σµαραγδένια Θάλασσα, Ιερή Λίµνη, Ιερή Σπηλιά, Εθνικό Πάρκο Ανκαράνα/Μεγάλο και Μικρό Τσίνγκι,
Φυτείες Κακάο και Μπαχαρικών, Μοροντάβα, Λεωφόρος των Μπαοµπάµπ

Λεμούριοι, πανύψηλα δέντρα Μπαομπάπ, τροπικά δάση, πεζοπορίες, καταδύσεις: η Μαδαγασκάρη είναι ένας προορισμός ονείρου!

1η μέρα: Αθήνα - Ανταναναρίβο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της
Μαδαγασκάρης, την Ανταναναρίβο, με ενδιάμεσο σταθμό. Η
Μαδαγασκάρη δεν έχει ηφαιστειακή καταγωγή - χρωστάει την ύπαρξή
της ως νησί στην αποκόλλησή της από την ηπειρωτική Αφρική πριν από
165 εκατομμύρια χρόνια, λόγω μετακίνησης των τεκτονικών πλακών της
γης.
2η μέρα: Ανταναναρίβο
Άφιξη στην Ανταναναρίβο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ανταναναρίβο - Νόσυ Μπε
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Νόσυ Μπε ("Μεγάλο Νησί"),
ένα ηφαιστειακής προέλευσης τροπικό νησί, που βρίσκεται κοντά στην
βορειοδυτική ακτή της Μαδαγασκάρης και αποτελεί έναν από τους πιο
δημοφιλείς προορισμούς της, χάρη στις κατάλευκες αμμουδιές του, τα
γαλαζοπράσινα νερά του και τους κοραλλιογενείς του υφάλους. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Νόσυ Μπε - Μαχαμασίνα - Φαράγγι Red Tsingy - Ζόφρε
Από το λιμάνι του νησιού Hell-Ville θα επιβιβαστούμε σε ταχύπλοο
και στη συνέχεια, μια θαυμάσια οδική διαδρομή θα μας οδηγήσει
στο χωριό Μαχαμασίνα. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και αναχώρηση
για το Φαράγγι Red Tsingy - ένα από τα εκπληκτικά αξιοθέατα της
Μαδαγασκάρης, γεμάτο σχηματισμούς κόκκινου λατερίτη. Μεταφορά
στο χωριό Ζόφρε. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ζόφρε - Εθνικό Πάρκο του Όρους Άμπερ - Ντιέγκο Σουαρέζ/
Αντσιρανάνα, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο του Όρους Άμπερ, που
διατηρεί μεγάλη βιοποικιλότητα - είναι ένα τεράστιο τροπικό δάσος με
ενδημική πανίδα και χλωρίδα, πολλούς καταρράκτες και ηφαιστειακές
λίμνες. Συνεχίζουμε για το Ντιέγκο Σουαρέζ/Αντσιρανάνα, μια πόλη του
απώτατου βορρά της χώρας. Γεύμα και απογευματινή ξενάγηση στην
πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ντιέγκο Σουαρέζ - Σμαραγδένια Θάλασσα - Δέντρα Μπαομπάμπ
- Ντιέγκο Σουαρέζ
Πρωινή αναχώρηση για περιήγηση και κολύμβηση στη Σμαραγδένια
Θάλασσα, μέσα σε ένα τοπίο ονειρικό. Φανταστείτε μια τεράστια
λιμνοθάλασσα στον Ινδικό, με λευκή άμμο και τυρκουάζ νερά, μέσα
στην οποία υπάρχουν νησιά - ή μάλλον νησίδες - με φοίνικες. Γεύμα
Μαλαγάσι (ψάρια στη σχάρα, αστακός, ρύζι) και συνεχίζουμε για τρεις
υπέροχες παραλίες - Bay Sakalava, Bay Dune, Bay Pigeon. Θα δούμε
επίσης τα παράξενα δέντρα Μπαομπάμπ, που μοιάζουν σαν να είναι

φυτεμένα ανάποδα. Θυμηθείτε τον "Μικρό Πρίγκιπα". Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Ντιέγκο Σουαρέζ - Ιερή Λίμνη Ανιβοράνου - Ιερή σπηλιά Ανκαράνα
Σήμερα θα επισκεφθούμε την ιερή λίμνη Ανιβοράβου (ή Ανταγκνάβο).
Εδώ ζουν πολλοί κροκόδειλοι που, σύμφωνα με τον μύθο, ήταν κάποτε
άνθρωποι. Καθώς λέγεται, πριν πολλά χρόνια ένας ταξιδιώτης που
περνούσε από το χωριό, ζήτησε νερό να ξεδιψάσει, αλλά οι ντόπιοι
αρνήθηκαν, εκτός από μία γυναίκα. Το ίδιο βράδυ έβρεξε τόσο πολύ,
που το χωριό μετατράπηκε σε λίμνη και οι άνθρωποι σε κροκοδείλους όλοι, εκτός από τη γυναίκα με το μωρό της, που της είχε πει να φύγει όταν
εκείνο θα άρχιζε να κλαίει. Μετά το γεύμα συνεχίζουμε προς μία από τις
Ιερές Σπηλιές της Μαδαγασκάρης - ορισμένες σπηλιές θεωρούνται από
τις τοπικές κοινότητες ως περιοχές πνευματικής σημασίας. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Εθνικό πάρκο Ανκαράνα, Μεγάλο και Μικρό Τσίνγκι
Τα Τσίνγκι είναι ίσως το πιο γνωστό αξιοθέατο της Μαδαγασκάρης.
Σήμερα θα θαυμάσουμε τα απότομα ασβεστολιθικά βράχια, που
από ψηλά μοιάζουν με χιλιάδες βελόνες και είναι τόσο απότομα και
δυσπρόσιτα, που μεγάλες περιοχές του πάρκου δεν έχουν εξερευνηθεί
ως τώρα. Θα δούμε τους παράξενους αυτούς γεωλογικούς σχηματισμούς
και θα περπατήσουμε μέσα στα φαράγγια. Το πάρκο χωρίζεται σε δύο
περιοχές - το Μεγάλο Τσίνγκι και το Μικρό Τσίνγκι - και τα δύο είναι
πανέμορφα και η θέα τους εξαιρετική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Ανκαράνα - Φυτείες Κακάο και Μπαχαρικών - Νόσυ Μπε
Σήμερα θα επισκεφθούμε μία περιοχή με φυτείες κακάο και μπαχαρικών.
Γεύμα και επιβίβαση σε ταχύπλοο για το Νόσυ Μπε. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Νόσυ Μπε
Ελεύθερη μέρα στο νησί για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τη
θάλασσα και τον καυτό ήλιο του Ινδικού. Και ίσως ανακαλύψετε κι εκείνο
το "μαγαζί του Νόσι Μπε, που πήρε το μαχαίρι δυο σελίνια…", καθώς
μας τα λέει ο ποιητής στον Σταυρό του Νότου.
11η μέρα: Νόσυ Μπε - Ανταναναρίβο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Ανταναναρίβο. Άφιξη
και ξενάγηση στην πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
12η μέρα: Ανταναναρίβο - Μοροντάβα, Λεωφόρος των Μπαομπάμπ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Μοροντάβα. Εδώ θα δούμε
την περίφημη Λεωφόρο των Μπαομπάμπ - τον πιο όμορφο δρόμο της

Μαδαγασκάρης - στον οποίο θα μεταβούμε λίγο πριν τη δύση του ήλιου,
όταν το τοπίο γίνεται πραγματικά εκπληκτικό!
13η μέρα: Μοροντάβα - Ανταναναρίβο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής την Ανταναναρίβο.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
14η μέρα: Ανταναναρίβο - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου
σταθμού.
15η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: • Το παραπάνω πρόγραμμα έχει υπολογιστεί για ελάχιστη
συμμετοχή 2 ατόμων και έτσι μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα
στιγμή, με κράτηση 2 μήνες πριν την αναχώρηση • Οι μετακινήσεις στη
βόρεια Μαδαγασκάρη πραγματοποιούνται με τζιπ 4x4.
Δυνατότητα επέκτασης 3 Διανυκτερεύσεων
σε Σεϋχέλλες, Ρεϋνιόν ή Μαυρίκιο
Το ανωτέρω πρόγραμμα της Βορειοδυτικής Μαδαγασκάρης μπορεί
να συνδεθεί με το κλασικό μας πρόγραμμα της Νοτιοανατολικής:
Ανταταναρίβο, Τουλεάρ, Εθνικό Πάρκο Ίσαλο, Αμπαλαβάο,
Φιανταραντσόα, Αμποσίστρα, Αντσιράμπε, Περινέ, Πανγκαλάνες,
Ταματάβε
Ζητείστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα
Τιµή κατ' άτοµο
15 µέρες

∆ίκλινο

Αναχώρηση κάθε Τετάρτη, Παρασκευή & Σάββατο

2850

Χωρίς επέκταση Μοροντάβα

2200

Σε πτήσεις της Ethiopian
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής
θέσης με ενδιάμεσο σταθμό • Όλες οι εσωτερικές πτήσεις •
Ξενοδοχεία 3*+, 4* και παραδοσιακά καταλύματα στη βόρεια
Μαδαγασκάρη, η υποδομή της οποίας δεν είναι αναπτυγμένη
• Ημιδιατροφή • Μεταφορές, ξεναγήσεις, επισκέψεις, όπως
αναγράφονται στο πρόγραμμα • Τοπικοί ξεναγοί • Έλληνας
αρχηγός-συνοδός (για συμμετοχή άνω των 15 ατόμων) •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόρος αεροδρομίων, επίναυλος
καυσίμων • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά: € 550
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ΚΕΝΥΑ

Nαϊβάσα
Mασάι
Mάρα

Ναϊρόμπι

Αμποσέλι
Τσάβο
Mομπάσα

Σαφάρι στα 4 σημαντικότερα Εθνικά Πάρκα της Κένυας:
Mασάι Mάρα, Λίμνη Ναϊβάσα, Αμποσέλι, Τσάβο

ΠΑΝΟΡΑΜΑ KΕΝΥΑΣ
Σαφάρι, Ναϊρόµπι, Μοµπάσα

Γνωριμία με τον πιο φαντασμαγορικό καμβά της πιο άγριας και συναρπαστικής φύσης!!!
Θα βρεθείτε στην καρδιά της ζούγκλας για αλησμόνητα σαφάρι.
Στα σουαχίλι "σαφάρι" σημαίνει ταξίδι και η Kένυα βρίσκεται εκεί απ΄ όπου άρχισαν τα σαφάρι.
1η μέρα: Αθήνα - Ναϊρόμπι
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για την πρωτεύουσα της Κένυας, το Ναϊρόμπι.
2η μέρα: Ναϊρόμπι, Ξενάγηση
Άφιξη στο Ναϊρόμπι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Το μεσημέρι θα γνωρίσουμε τα αξιοθέατα της πόλης: το
Πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο, το Μαυσωλείο του ιδρυτή και
πατέρα του έθνους Γιόμο Κενυάτα, τον Καθεδρικό ναό κ.ά. και
θα θαυμάσουμε τη θέα της γύρω περιοχής από έναν λόφο.
Το βράδυ θα απολαύσουμε ένα υπέροχο δείπνο σε τοπικό
εστιατόριο.
3η μέρα: Ναϊρόμπι - Mασάι Mάρα, Σαφάρι
Στη συνέχεια του ταξιδιού μας οι εικόνες αλλάζουν δραματικά.
Εδώ δεν υπάρχουν ιστορικά μνημεία ούτε αρχιτεκτονικά
αριστουργήματα. Εδώ βασιλεύει η φύση σε όλο της το
μεγαλείο. Στους απέραντους εθνικούς δρυμούς της χώρας,
θα θαυμάσετε σπάνια είδη ζώων και πουλιών. Αναχωρούμε
σήμερα το πρωί για την καρδιά της Μαύρης Ηπείρου και
το πάρκο Mασάι Mάρα, όπου κατοικούν οι ομώνυμοι
"αριστοκράτες των άγριων φυλών". Ψηλοί, λεπτοί, όμορφοι, με
κορμιά που λικνίζονται στο αργό περπάτημα, μας περιμένουν
για να τους γνωρίσουμε. Άφιξη και τακτοποίηση στο λοτζ.
Ακολουθεί ένα φωτογραφικό σαφάρι στο πάρκο, όπου θα
έχουμε την πρώτη δυνατή γεύση από την αφρικάνικη φύση.
4η μέρα: Mασάι Mάρα, Σαφάρι
Νοτιοδυτικά της χώρας, στη συνέχεια των μεγάλων πεδιάδων
του πάρκου Σερενγκέτι της Τανζανίας, το Mασάι Mάρα είναι
ίσως το τελευταίο μέρος της Αφρικής όπου μπορεί κανείς να
βρει την ίδια αφθονία άγριων ζώων που συνάντησαν οι πρώτοι
εξερευνητές των περιοχών αυτών. O ποταμός Mάρα, από τους
μεγαλύτερους της Kένυας, διασχίζει το πάρκο από βορρά
προς νότο και οι ιπποπόταμοι εδώ αφθονούν. Στις πεδιάδες
ζουν ζέβρες, αντιλόπες, γατόπαρδοι, καμηλοπαρδάλεις,
λιοντάρια κλπ. Στις δύο εξορμήσεις που έχουμε σήμερα, πολύ
πρωινό και απογευματινό σαφάρι, στρέψτε το βλέμμα σας
σε όποια κατεύθυνση θέλετε. Βλάστηση, έδαφος, ορίζοντες,
ουρανός. H ματιά σας διέσχισε ήδη χιλιάδες …θέματα,
που περιμένουν κάποιον να τα απαθανατίσει με "αστρική"
ταχύτητα στον φακό του.
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5η μέρα: Mασάι Mάρα - Λίμνη Nαϊβάσα, Σαφάρι
Πρωινή αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο της Λίμνης
Ναϊβάσα. Εδώ κλέβουν την παράσταση τα σπάνια είδη
πουλιών και ζώων - αν είμαστε τυχεροί, θα καταφέρουμε
να δούμε ακόμα και μαύρους ρινόκερους. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο λοτζ. Το απόγευμα μπορείτε προαιρετικά
να πραγματοποιήσετε μία βαρκάδα στο Crescent Island
Wildlife Sanctuary, στην κοιλάδα Ριφτ, για να θαυμάσετε
καμηλοπαρδάλεις, ζέβρες, αμέτρητα είδη πουλιών και ακόμη
και λεοπαρδάλεις.
6η μέρα: Nαϊβάσα - Αμποσέλι, Σαφάρι
Συνεχίζουμε σήμερα για το Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι,
που βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Τανζανία,
στους πρόποδες του ψηλότερου βουνού της Αφρικής, του
Κιλιμάντζαρο. Άφιξη και τακτοποίηση στο λοτζ. Η ονομασία
Αμποσέλι προέρχεται από μια λέξη των Μασάι, που σημαίνει
"αλμυρή σκόνη". Η περιοχή αυτή είναι ένα από τα καλύτερα
μέρη στην Αφρική για να δει κανείς από κοντά μεγάλα
κοπάδια ελεφάντων.
7η μέρα: Αμποσέλι - Εθνικό Πάρκο Τσάβο, Σαφάρι
Σήμερα θα επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο Τσάβο (Tsavo
West). Άφιξη και τακτοποίηση στο λοτζ. Με έκταση 9.065
τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα
της Κένυας με τεράστια ποικιλία τοπίων - βάλτοι, φυσικές
πηγές, βραχώδεις κορυφές - εδώ θα αναζητήσουμε ελέφαντες
με κόκκινο δέρμα, ρινόκερους, ιπποπόταμους, λιοντάρια,
τσίταχ, λεοπαρδάλεις, βούβαλους, καθώς και μεγάλη ποικιλία
σε είδη φυτών και πτηνών.
8η μέρα: Εθνικό Πάρκο Τσάβο - Mομπάσα
Πρωινή αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Mομπάσα, που
βρίσκεται στις ακτές του Ινδικού. Άφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στις πιο όμορφες παραλίες
της Aνατολικής Aφρικής, με το υπέροχο τροπικό τους
περιβάλλον.
9η μέρα: Mομπάσα, Ελεύθερη μέρα
Ημέρα ελεύθερη. H πόλη είναι γεμάτη ομορφιές. Eδώ
συναντώνται και μπερδεύονται όλες οι φυλές, οι κουλτούρες
και οι θρησκείες της Kένυας. Οι τουρίστες γευματίζουν
σε μικρά εστιατόρια, πίνουν τον καφέ τους σε γραφικά

καφενεία ή απολαμβάνουν το δείπνο τους με λαχταριστούς
αστακούς, φρεσκότατους ψαρομεζέδες και τροπικούς χυμούς
από φρέσκα φρούτα. Αν όλα αυτά δεν σας συγκινούν,
τότε αποφασίστε μια επίσκεψη στο οχυρό Jesus, που
είναι κτισμένο το 1593 από τους Πορτογάλους σε έναν
κοραλλιογενή ύφαλο και σήμερα θεωρείται ιστορικό μνημείο.
10η μέρα: Mομπάσα Nαϊρόμπι - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και σύντομη πτήση για Ναϊρόμπι,
απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση μας για την Αθήνα με
ενδιάμεσο σταθμό.
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα.
Σημειώσεις: • Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει
αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για την καλύτερη έκβασή του • Το
διαβατήριό σας πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες από
την είσοδό σας στην Kένυα.
Ενδεικτικό ξενοδοχείο στη Μομπάσα:
Indian Ocean Beach club 4*

Τιµή κατ’ άτοµο
10 µέρες
24/12, 18/1, 8/2, 1/3, 22/3, * 26/4, 10/5
* Για κράτηση έως 30/12

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

1880

+ 350

Περιλαμβάνονται: • Aεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
με ενδιάμεσο σταθμό • Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*+ και lodge
στα σαφάρι • Πλήρης διατροφή στα Εθνικά Πάρκα (5 πρωινά, 5
γεύματα, 5 δείπνα) • Ημιδιατροφή στο Ναϊρόμπι και στη Μομπάσα
(πρωινό, δείπνο) • Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, μεταφορές, όπως
αναγράφονται στο πρόγραμμα • Σαφάρι στο Πάρκο Mασάι
Mάρα, στη λίμνη Nαϊβάσα, στο Πάρκο Τσάβο και στο Αμποσέλι,
με έμπειρους τοπικούς συνοδούς • Έμπειροι τοπικοί ξεναγοί •
Έλληνας αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος
καυσίμων € 650 • Έκδοση βίζας • Τοπικά δίνεται € 95 κατ’ άτομο
στον συνοδό σας για έκδοση βίζας, φιλοδωρήματα και τοπικούς
φόρους.
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Εθνικό
Πάρκο
Σερενγκέτι

Νγκορονγκόρο
Αρούσα
Λίμνη
Μανιάρα

Εθνικό
Πάρκο
Ταρανγκίρε
Ζανζιβάρη

ΤΑΝΖΑΝΙΑ
Νταρ Ελ Σαλάμ

ΤΑΝΖΑΝΙΑ

Ένα 11ήμερο πρόγραμμα 5 διανυκτερεύσεων για Σαφάρι στην
Τανζανία με πλήρη διατροφή και 4 διανυκτερεύσεων στη
Ζανζιβάρη με ημιδιατροφή

ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΗΝ ΤΑΝΖΑΝΙΑ, ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ
Το μήλο της έριδος για πολλές εθνότητες θα το βρείτε εκεί, στον Ινδικό, έτοιμο για να σας χαλαρώσει με την τροπική του βλάστηση, να σας
ταξιδέψει σε εξωτικούς κόσμους με τα γαλαζοπράσινα νερά και τους πλούσιους υφάλους του,
να σας διηγηθεί ιστορίες στην Πέτρινη Πόλη του και να σας μυήσει στα μυστικά των μπαχαρικών και των γεύσεών του.
Και δεν φτάνουν μόνο αυτά…Τα εθνικά πάρκα της Τανζανίας είναι ακριβώς απέναντι και προσφέρονται για μοναδικά οργανωμένα σαφάρι!!!
1η μέρα: Αθήνα - Νταρ Ελ Σαλάμ - Αρούσα - Λίμνη Μανιάρα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο, πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού
για Νταρ Ελ Σαλάμ και ανταπόκριση πτήσης για την περιοχή της
Αρούσα. Άφιξη και τακτοποίηση στο lodge Lake Manyara Serena.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο της Λίμνη Μανιάρα
Ξεκινάμε σήμερα για το πρώτο μας σαφάρι στο πάρκο Μανιάρα,
το οποίο φημίζεται για τα λιοντάρια που ανεβαίνουν σε δέντρα
(Tree climbing lions), για την ποικιλία στα είδη των πουλιών και
για την όμορφη λίμνη του. Εδώ, θα εντοπίσετε επίσης ελέφαντες,
ιπποπόταμους, βουβάλια και καμηλοπαρδάλεις, θα δείτε ένα
καταπράσινο δάσος με ακακίες, γιγαντιαία σύκα και δέντρα
μαόνι, καθώς και έναν αυξανόμενο πληθυσμό μπαμπουίνων
και μπλε πιθήκων. Αν και μικρό σε διάσταση (330 τετραγωνικά
χιλιόμετρα), η θέα σου κόβει την ανάσα. Γεύμα πικ-νικ.
Επιστροφή στο lodge. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Λίμνη Μανιάρα - Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι, Σαφάρι
Πρωινή οδική αναχώρηση για το πιο διάσημο εθνικό πάρκο
του κόσμου, το Σερενγκέτι, κάνοντας μια σύντομη στάση για
να θαυμάσουμε από την πιο όμορφη πλευρά του, τον κρατήρα
Ngorongoro. Άφιξη στο Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι, το οποίο
εκτείνεται σε 18.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι ένα από τα
πλουσιότερα σε είδη ζώων στον κόσμο: εδώ ζουν περισσότερα
από δύο εκατομμύρια άγρια ζώα - εκατοντάδες χιλιάδες ζέβρες
και κάθε είδους αντιλόπες (ιμπάλλας, γαζέλες Τόμσον κλπ.).
Όσο για τις …μεγάλες γάτες και τα μεγάλα αρπακτικά, εδώ είναι
ο τόπος που θα επιλέξει κάποιος για να αναζητήσει λιοντάρια,
τσίταχ, λεοπαρδάλεις, ύαινες. Γεύμα πικ-νικ και δείπνο σε πακέτο
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς στο σημερινό lodge Serengeti
Serena. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι - Νγκορονγκόρο
Πολύ πρωινό σαφάρι στο Σερενγκέτι, καθώς τότε τα ζώα είναι
πολύ δραστήρια, όμως ταυτόχρονα θα απολαύσετε μια από
τις καλύτερες Αφρικανικές ανατολές του ήλιου. Έπειτα πρωινό.
Αναλόγως με τη χρονική περίοδο που θα πραγματοποιήσετε
το ταξίδι, πιθανόν να έχετε και τη συγκλονιστική εμπειρία της
"Μεγάλης Μετανάστευσης" στις τεράστιες πεδιάδες του πάρκου.

Μετά το γεύμα μας συνεχίζουμε οδικώς για το Νγκορονγκόρο με
τον τεράστιο κρατήρα του, που θεωρείται ένα από τα θαύματα του
Φυσικού Κόσμου. Τακτοποίηση στο lodge Ngorongoro Serena.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Νγκορονγκόρο
Νωρίς το πρωί ξεκινάμε την κατάβασή μας στον κρατήρα.
Απλώνεται σε 164 τετραγωνικά χιλιόμετρα και τα 609 μέτρα του
ύψους του, τον καθιστούν ουσιαστικά μια "Κιβωτό του Νώε", με
σχεδόν κάθε είδος άγριας ζωής. Είναι μια από τις πολύ σπάνιες
τοποθεσίες σε ολόκληρη την ήπειρο, όπου μπορείτε να δείτε τον
μαύρο Ρινόκερο. Εδώ συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της
Αφρικανικής άγριας ζωής. Ο κρατήρας έχει ποτάμι, αρκετούς
βάλτους, λίμνη με μεγάλη συγκέντρωση φλαμίνγκο, δάσος και
ανοικτές πεδιάδες. Είναι επίσης διάσημος για τους ελέφαντες
- οι μεγαλύτεροι στον κόσμο και με τεράστιους χαυλιόδοντες.
Γεύμα πικ-νικ. Επιστροφή το βράδυ στο lodge μας. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Νγκορονγκόρο - Εθνικό Πάρκο Ταρανγκίρε, Σαφάρι Αρούσα - Ζανζιβάρη
Το σημερινό μας σαφάρι θα είναι στο Εθνικό Πάρκο Ταρανγκίρε,
το οποίο αποκαλείται "η Παιδική Χαρά του Ελέφαντα". Εκτός
όμως από ελέφαντες, στο πάρκο φιλοξενούνται λιοντάρια,
ζέβρες, βουβάλια, γαζέλες κ.ά. Γεύμα πικ-νικ. Αναχώρηση για
το αεροδρόμιο της Αρούσα και πτήση για το τροπικό νησί της
Ζανζιβάρης, που βρίσκεται κοντά στις ακτές της ηπειρωτικής
χώρας. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Αφεθείτε στις ανέσεις
της μονάδας σας απολαύστε τα γαλαζοπράσινα νερά του Ινδικού
και ξεκουραστείτε. "Hakuna Matata"…
7η μέρα: Ζανζιβάρη, Ξενάγηση στην Πέτρινη Πόλη
Η σημερινή μας ξενάγηση θα σας δείξει την πλούσια πολιτιστική
κληρονομιά του νησιού, όπου οι αραβικές, ινδικές, περσικές και
ευρωπαϊκές επιρροές συνδυάζονται με την τοπική αφρικανική
παράδοση. Ιστορικά κτίρια με περίτεχνα σκαλισμένες ξύλινες
πόρτες σκιασμένες με μπαλκόνια και στενά δρομάκια καλούν
τους επισκέπτες να χαθούν μέσα σε αυτή τη συναρπαστική
και μοναδική τοποθεσία (μνημείο παγκόσμια κληρονομιάς).
Μάθετε συναρπαστικές ιστορίες για την Πριγκίπισσα Σαλμέ, τον

Μπουλσάρα και τον Βι Κιντού και ακολουθήστε τα βήματα του
παρελθόντος. Θα επισκεφθούμε τη διάσημη αγορά της πόλης
Darajani, την πρώην αγορά σκλάβων, τους κήπους Forodhani με
θέα στο σπίτι των θαυμάτων, το παλάτι του Σουλτάνου και το
παλιό φρούριο. Για όσους θέλουν να αγοράσουν αναμνηστικά, ο
συνοδός θα σας δείξει καταστήματα τέχνης και βιοτεχνίες.
8η, 9η μέρα: Ζανζιβάρη, Ελεύθερες μέρες
Στις ελεύθερες ημέρες μπορείτε να κάνετε μία κρουαζιέρα-σαφάρι
στο αρχιπέλαγος, να επισκεφθείτε το νησί-πρώην φυλακή, να
περπατήσετε στο εθνικό πάρκο Jozani Chwaka Bay για να δείτε
τις μαϊμούδες του ή να ακολουθήσετε μία οργανωμένη εκδρομή
για ψάρεμα και παρακολούθηση δελφινιών.
10η μέρα: Ζανζιβάρη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα.

Τιµή κατ’ άτοµο
11 µέρες
21, 26/12
Κάθε Πέµπτη από 17/1 - 11/4

∆ίκλινο
2350
1150

∆ιαφορά
Μονόκλινου
+ 550
+ 550

• Η εκδρομή είναι αγγλόφωνη ατομική και έχει υπολογιστεί σε ελάχιστη
συμμετοχή 6 ατόμων, χωρίς συνοδό • Στη περίπτωση συνοδού στο ελάχιστο
των 12 ατόμων, θα υπάρχει επιβάρυνση 295 € ευρώ κατ’ άτομο
• Σε περίπτωση 2 ατόμων θα υπάρχει επιβάρυνση 490 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό
• 5 Διανυκτερεύσεις στα lodge που αναγράφονται στο
πρόγραμμα με πλήρη διατροφή • 4 Διανυκτερεύσεις με
ημιδιατροφή σε ξενοδοχείο 4* στη Ζανζιβάρη • Μεταφορές,
περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •
Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος
καυσίμων, ιατροφαρμακευτική ασφάλεια: € 650 • Φιλοδωρήματα
και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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