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Διάρκεια: 9 ημέρες 

Αναxωρήσεις: 21/3, 16, 25/4, 2/5 

Λ ΜΕ ΣΑΦΑΡΙ 

 ΝΕΠΑΛ  
                                                                      Η Μέκκα της Περιπέτειας 
 
Εκεί όπου ένα μαγικό βασίλειο τοποθετείται στην σπονδυλική στήλη της διασημότερης 

οροσειράς της γης. Εκεί όπου τα καλύτερα μονοπάτια πεζοπορίας του πλανήτη συναντούν 
την σκέπη του κόσμου στα Ιμαλάια. Εκεί όπου η ζωή των Θιβετιανών μοναχών 

συμπληρώνεται από τις αρχαίες παραδόσεις, τους χρυσαφένιους ναούς και τα γοητευτικά 

χωριά και τα καλύτερα πάρκα για σαφάρι της Ασίας ατενίζουν την ομορφότερη ανατολή της 

γης….εκεί ακριβώς θα βρείτε το Νεπάλ. Έναν από τους σημαντικότερους ταξιδιωτικούς 
προορισμούς του κόσμου! 

 

Πρόγραμμα Εκδρομής 

 

1η ημέρα: Αθήνα – Κατμαντού 

 Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα του 
Νεπάλ, το Κατμαντού, την μεγαλύτερη και την πιο ανεπτυγμένη πόλη της χώρας. 

 

2η ημέρα: Κατμαντού 
 Άφιξη στο Κατμαντού, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Κατμαντού (Ξενάγηση πόλης) – Σουαγιαμπουνάθ - Πατάν 
 Νωρίς σήμερα το πρωί υπάρχει δυνατότητα για μια προαιρετική πτήση πάνω από το 

Έβερεστ.  Το Κατμαντού βρίσκεται στην ομώνυμη Κοιλάδα, η οποία περιλαμβάνει δύο 

ακόμα σημαντικές πόλεις, τις Πατάν και Μπακταπούρ. Το παλιό παλάτι της πλατείας 
Ντάρμπαρ του Κατμαντού έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 

Βρίσκεται στο Μπασανταπούρ, εκεί που οδηγεί η οδός Ντάρμπαρ Μαργκ, ένας δρόμος με 

πολλά καταστήματα δίπλα στο Τάμελ, την κύρια τουριστική ζώνη της πόλης και κοντά στην 
Φρικ Στριτ - πόλο έλξης των χίπις κατά τη δεκαετία του ΄70. Μετά την περιήγησή μας θα 

αναχωρήσουμε για τον λόφο Σουαγιαμπουνάθ (Swayambhunath) με τον ομώνυμο ναό του 

- το σημείο απ΄ όπου ξεκίνησε το μεγαλείο και η δόξα του Κατμαντού. Γνωστός επίσης και 

ως "Ναός των Πιθήκων", έχει χαρακτηριστεί ως σφραγίδα της πίστης και της αρμονίας για 
αιώνες. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το Πατάν, που βρίσκεται στη νότια πλευρά του 

ποταμού Μπαγκμάτι. Είναι η παλαιότερη από τις τρεις πόλεις της Κοιλάδας και μία από τις 

παλαιότερες γνωστές βουδιστικές πόλεις του κόσμου, λίκνο της τέχνης και της 
αρχιτεκτονικής της περιοχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ακολουθεί παρακολούθηση 

παραδοσιακού σόου συνοδεία τοπικού δείπνου. Διανυκτέρευση. 
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4η ημέρα: Κατμαντού – Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν (Σαφάρι) 
 Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για τους πρόποδες των Ιμαλαΐων με προορισμό το 

προστατευόμενο από την UNESCO Εθνικό Πάρκο των 932 τετραγωνικών χιλιομέτρων 

Τσιιτουάν, γεμάτο δάση, έλη και λιβάδια. Εδώ φιλοξενούνται περισσότερα από 500 είδη 
πουλιών, κερασφόροι ασιατικοί ρινόκεροι, ελάφια, πίθηκοι, λεοπαρδάλεις, ελέφαντες κλπ. 

και θεωρείται το τελευταίο καταφύγιο της τίγρης της Βεγγάλης. Άφιξη, μεταφορά και 

τακτοποίηση σε lodge εντός του πάρκου. Μετά το γεύμα θα πραγματοποιηθεί το πρώτο 

σαφάρι στην περιοχή των ελεφάντων. Δείπνο εντός του καταλύματος. Διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν (Σαφάρι) 

 Η σημερινή μέρα είναι πλήρης δραστηριοτήτων, όπως παρακολούθηση πουλιών, επίσκεψη 
στο κοντινό χωριό και φυσικά σαφάρι. Δείπνο με παραδοσιακή μουσική και χορό. 

Διανυκτέρευση. 

 

6η ημέρα: Τσιτουάν – Ποκάρα – ΒΑΡΚΆΔΑ ΣΤΗ Λίμνη Φέουα 

 Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για τον καθρέφτη των Ιμαλάιων, την Ποκάρα, με θέα 

τις κορυφές της οροσειράς Αναπούρνα. Η βόλτα μας στην δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της 
χώρας, την Φέουα, με τα έντονα ζωγραφισμένα ντοόνγκας (παραδοσιακά σκάφη), θα μας 

δώσει την ευκαιρία να θαυμάσουμε τη θέα που χαρίζουν οι χιονισμένες βουνοκορφές της 

Αναπούρνα πάνω στα ήρεμα νερά της λίμνης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο σε 
εστιατόριο με θέα τη λίμνη. Διανυκτέρευση. 

 

7η ημέρα: Ποκάρα, Ανατολή του ηλίου στον λόφο Σαρανγκότ, Σπήλαιο Μαέντρα, 
Μουσείο των Βουνών, Μονή Shang Gadhen Chookorling 

 Η ανατολή στη στέγη του κόσμου κόβει πραγματικά την ανάσα. Τα χρώματα και η ηρεμία 

της φύσης δημιουργούν έναν ξεχωριστό πίνακα. Φθάνοντας στον λόφο Σαρανγκότ, θα 

θαυμάσουμε και θα φωτογραφήσουμε την ανατολή του ήλιου και τις εκπληκτικές 
αποχρώσεις που χαρίζει στις γύρω βουνοκορφές. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 

σπήλαιο Μαέντρα, το Μουσείο των Βουνών και την Μονή Shang Gadhen Chookorling, για 

να γνωρίσουμε τη ζωή των Θιβετιανών προσφύγων. Γεύμα κατά τη διάρκεια της εκδρομής 
με εξαιρετική θέα στο τοπίο που χαρίζουν τα βουνά και η αντανάκλασή τους στη λίμνη. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 
8η ημέρα: Ποκάρα - Κατμαντού 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Κατμαντού. Άφιξη και χρόνος ελεύθερος για να 

κάνετε βόλτες στις τοπικές αγορές της πόλης, να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την 

τελευταία σας μέρα στο Νεπάλ. Ξεκινήστε  από τους Κήπους του Ονείρου, συνεχίστε προς 
την πλατεία Ντάρμπαρ, πιείτε τον καφέ σας ή δοκιμάστε ένα σνακ στο Café Soma ή στο 

Himalaya Java, Gilafi Kebab στο Shafqat Halal, ένα τιραμισού καπ-κέικ στο Hessed και 

φυσικά επιδοθείτε σε παζάρια στην Durbar Marg ή στο Dilli bazaar ή κάντε τις αγορές σας 
στα καλά καταστήματα της Κupondole. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα: Κατμαντού – Αθήνα 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη 

αυθημερών. 
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Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο:   

Aναχωρήσεις Ξενοδοχεία Δίκλινο 
Επιβάρυνση 

Μονόκλινου 

21/3, 16, 25/4, 2/5  

4* & 5* 1.290 € + 430 € 

5* 1.550 € + 590 € 

 
 

Περιλαμβάνονται:   

 Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου σταθμού με Oman Air ή Qatar 

 Διαμονή σε  ξενοδοχεία 4*, 5* (3 Διαν/σεις Κατμαντού, 2 Διαν/σεις Τσιτουάν, 2 
Διαν/σεις Ποκάρα) 

 Ημιδιατροφή καθημερινά και πλήρης διατροφή εντός του πάρκου (Πρόγευμα και 9 

γεύματα συνολικά, όπως αναγράφονται στους τίτλους κάθε ημέρας – Π: Πρόγευμα, 
Γ: Γεύμα, Δ: Δείπνο) 

 Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα  

 Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί  
 Έμπειρος συνοδός από Ελλάδα  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 
 Φόροι αεροδρομίων, ατομική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, κόστος έκδοσης βίζας, 

είσοδοι: € 530 

 Τοπικοί φόροι, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά (καταβάλλονται μόνο στο Νεπάλ): € 90 
 

Σημειώσεις: 

 Το παραπάνω αναλυτικό πρόγραμμα αναφέρεται σε μεταβάσεις με εσωτερικές 

πτήσεις. Οι ίδιες διαδρομές, μπορούν να γίνουν και οδικώς με μικρότερο κόστος 

(όπως αυτό αναγράφεται στον πίνακα τιμών)  

 Οι αναχωρήσεις πραγματοποιούνται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων  

 Επιβάρυνση για συμμετοχή 2-3 ατόμων χωρίς συνοδό: € 180 ανά επιβάτη 

 Επιβάρυνση για συμμετοχή 4-5 ατόμων χωρίς συνοδό: € 100 ανά επιβάτη 

 Επιβάρυνση για συμμετοχή 6-9 ατόμων χωρίς συνοδό: € 70 ανά επιβάτη 

 Επιβάρυνση για συμμετοχή 10 ατόμων με συνοδό: + € 120 ανά επιβάτη 

 Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ  

 Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο για την 

καλύτερη έκβασή του 

 Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα προγράμματα της Ινδίας  

 Στις εορταστικές αναχωρήσεις υπάρχει υποχρεωτικό γκαλά εντός των ξενοδοχείων, 

με επιβάρυνση    

 

 

Προτεινόμενα ξενοδοχεία 4*, 5*: Kathmandu Shanri-La 5*, Chitwan Jungle Villa Resort 
4*, Pokhara Shangri-La Village 4.5* 

 

Προτεινόμενα ξενοδοχεία 5*: Kathmandu Yak & Yeti 5*, Chitwan Barahi Jungle Lodge 5*, 
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Pokhara Temple Tree Resort 5* 
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