
Διάρκεια: 11 ημέρες 
Αναχωρήσεις: 15/09 & 08/11 
 

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 
Γιοχάνεσμπουργκ – Καταρράκτες Βικτώρια – Πάρκο (Μποτσουάνα) – 

Πραιτόρια – Κέιπ Τάουν – Ακρωτήριο Καλής Ελπίδας 

 
Πρόγραμμα Εκδρομής 

 
1η ημέρα: Αθήνα – Γιοχάνεσμπουργκ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Γιοχάνεσμπουργκ, 
την «Πόλη του Χρυσού» της Νότιας Αφρικής. 

 
2η ημέρα: Γιοχάνσμπουεγκ (Σοβέτο, Μουσείο Απαρτχάιντ) 
Άφιξη στο Γιοχάνεσμπουργκ, μια υπερσύγχρονη και δυναμική πόλη, στην οποία δεσπόζουν οι 

ουρανοξύστες - ένα Μανχάταν στην καρδιά της Αφρικής. Σύντομη περιήγηση στην πόλη, 
όπου θα γνωρίσουμε την οικονομική, βιομηχανική και εμπορική πρωτεύουσα της χώρας. Στη 

συνέχεια θα επισκεφτούμε το περίφημο μουσείο του Απαρτχάιντ. Στις αίθουσες του μουσείου 
υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ταινίες ντοκουμέντα, προσωπικά αντικείμενα αλλά και 
καλλιτεχνικές δημιουργίες που εξιστορούν την πιο μελανή σελίδα στην Ιστορία της χώρας 

από το 1948 - 1994. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Σοβέτο όπου θα δούμε το σπίτι του 
Νέλσον Μαντέλα και το μνημείο Hector Pieterson. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: Γιοχάνεσμπουργκ – Καταρράκτες Βικτώρια (Ζιμπάμπουε) 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Πόλη των Καταρρακτών της Ζιμπάμπουε. Ένα 
από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Αφρικής, οι Καταρράκτες Βικτώρια, απλώνονται σε 

πλάτος 1.700 μέτρων και πέφτουν από ύψος 90 έως 107 μέτρων στο Φαράγγι του Ζαμβέζη. 
«Ο καπνός που βρυχάται», έτσι ονόμαζαν οι ιθαγενείς τον υδάτινο αυτό γίγαντα. Το πέπλο 
της ομίχλης που σχηματίζεται από την πτώση των νερών είναι ορατό από απόσταση 40 

χιλιομέτρων. Οι καταρράκτες ανακαλύφθηκαν από το Λίβινγκστον στις 16/11/1855, ο οποίος 
θαυμάζοντας την ομορφιά του τοπίου έγραψε: «Τέτοια όμορφη θέα πρέπει να ατένιζαν οι 

άγγελοι στο πέταγμά τους» και τους έδωσε το όνομα της βασίλισσάς του, της Βικτωρίας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 



4η ημέρα: Καταρράκτες Βικτώρια (Ζιμπάμπουε) – Εκδρομή στο Πάρκο Τσόμπε 
(Μποτσουάνα) 

Ολοήμερη εκδρομή σε ένα από τα πιο δημοφιλή πάρκα της Αφρικής, το Τσόμπε, στη 
γειτονική Μποτσουάνα όπου θα πραγματοποιήσουμε χερσαίο και πλωτό σαφάρι. Οδική 
αναχώρηση για την Μποτσουάνα, μία από τις πιο πλούσιες σε χλωρίδα και πανίδα χώρες της 

Αφρικής, και σε ένα από τα πιο ποικιλόμορφα πάρκα της, το Πάρκο Τσόμπε, όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα εκπληκτικό πλωτό σαφάρι στον ποταμό Ζαμβέζη και στη 

συνέχεια με Jeep στο χερσαίο κομμάτι του. Μια εμπειρία που πραγματικά θα σας 
εντυπωσιάσει. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Ζιμπάμπουε αργά το απόγευμα. 
Διανυκτέρευση. 

 
5η ημέρα: Καταρράκτες  Βικτωρία (Ζιμπάμπουε) – Γιοχάνεσμπουργκ 

Το πρωί μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο, απ’ όπου θα πετάξουμε για το Γιοχάνεσμπουργκ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μπορούμε να επισκεφθούμε την πλατεία 
Μαντέλα. Διανυκτέρευση. 

 
6η ημέρα: Γιοχάνσεμπουργκ – Εκδρομή στην Πραιτόρια 

Πρωινή αναχώρηση για την Πραιτόρια, «την πόλη της ζακαράντας». Περιήγηση στην πόλη 
με τα μνημειώδη κτίρια που περιβάλλουν την Πλατεία του Καθεδρικού Ναού, το Άγαλμα του 
Κρούγκερ, το Ανάκτορο της Δικαιοσύνης,  το Κοινοβούλιο και το επικό Μνημείο των 

Πρωτοπόρων. Επιστροφή στο Γιοχάνεσμπουργκ. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 
 

7η ημέρα: Γιοχάνσεμπουργκ – Κέιπ Τάουν (πτήση) 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Κέιπ Τάουν. Άφιξη στο Κέιπ Τάουν, την πιο 
κοσμοπολίτικη πόλη της χώρας, που θεωρείται σαν μία από τις ομορφότερες πόλεις του 

κόσμου. Είναι η δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Νότιας Αφρικής μετά το Γιοχάνεσμπουργκ και 
η παλαιότερη αποικία των Ευρωπαίων στο νότιο τμήμα της αφρικανικής ηπείρου. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

8η ημέρα: Κέιπ Τάουν (ξενάγηση πόλης) 
Μία πόλη στην άκρη μιας ηπείρου δεν σημαίνει πάντα πως είναι μια ξεχασμένη πόλη. Στην 
περίπτωση μάλιστα του Κέιπ Τάουν συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Κοσμοπολίτικο, γεμάτο 

ζωή και χρώματα, το Κέιπ Τάουν και η ευρύτερη περιοχή του Ακρωτηρίου συνδυάζουν την 
ιστορία με το μέλλον του τόπου. Ξενάγηση της πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα 

ανεβούμε με το τελεφερίκ (καιρού επιτρέποντος) στην κορυφή του επίπεδου Τέιμπλ 
Μάουντεν, όπου από ύψος 1.088 μέτρων θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της πόλης 
αλλά και θα θαυμάσουμε τα υποβλητικά βραχώδη τοπία της περιοχής. Στη συνέχεια 

κατηφορίζουμε στην παλιά πόλη όπου θα δούμε όλα τα ιστορικά της μνημεία, όπως το 
Κάστρο, την Ολλανδική Εκκλησία, το παλιό Δημαρχείο, την τοπική Βουλή, το Προεδρικό 

Μέγαρο, τη γραφική συνοικία των Μαλαισίων με τα πολύχρωμα τζαμιά, καθώς και την 
εκπληκτική αποβάθρα του λιμανιού. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

 

 



9η ημέρα: Κέιπ Τάουν (Νησί Ντουίκερ/Φώκιες, Ακρωτήριο Καλής Ελπίδας, 
Μπουλντερ) 

Πρωινή αναχώρηση μέσω μιας εντυπωσιακής παραλιακής διαδρομής προς τις εσχατιές της 
αφρικανικής ηπείρου, στο περίφημο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Θα περάσουμε από τα 
κοσμοπολίτικα προάστια της πόλης με κατεύθυνση το Χάουτ Μπέι, για να επιβιβαστούμε στο 

ειδικό πλοιάριο προς το Νησί Ντούικερ, όπου θα δούμε αποικίες από φώκιες και 
κορμοράνους. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας από το μοναδικής ομορφιάς πέρασμα Τσάπμαν 

με κατεύθυνση το προστατευόμενο πάρκο του Ακρωτηρίου. Αφού απολαύσουμε από το 
νοτιοδυτικότερο άκρο της Αφρικής το αγκάλιασμα του Ατλαντικού με τον Ινδικό Ωκεανό, 
κατευθυνόμαστε στο Μπούλντερ, όπου θα δούμε την αποικία των πιγκουίνων της άμμου. 

Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Κέιπ Τάουν. Διανυκτέρευση. 

10η – 11η ημέρα: Κέιπ Τάουν – Αθήνα 
Πρωινό ελεύθερο για μια βόλτα στην πόλη ή για τα τελευταία ψώνια σας. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και απογευματινή πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

 
Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο: 

Aναχωρήσεις Δίκλινο 
Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

15/09 & 08/11 2699 € + 600 € 

 

Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό. 

 Ξενοδοχεία 4 & 4* sup. 
 Ημιδιατροφή καθημερινά (βραδινό)  μέσα στα ξενοδοχεία και όχι σε τοπικά εστιατόρια    

εκτός από το γεύμα στο πάρκο Τσόμπε που προσφέρεται κατά τη διάρκεια του σαφάρι. 

 Σαφάρι στο πάρκο Τσόμπε, στη Μποτσουάνα. 
 Περιηγήσεις, μετακινήσεις, ξεναγήσεις, σαφάρι όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

 Τοπικός ξεναγός. 
 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός. 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά 
 

Δεν περιλαμβάνονται 
 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον 

πακέτο ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας (Ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω 
ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, 

δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα 
επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως 
ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.α.). 

Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των 
καλύψεων, το ύψος για την κάθε μια κάλυψη & τους όρους των καλύψεων για 

αποφυγή παρεξηγήσεων: €820 
 Σύμφωνα με οδηγία της Νοτίου Αφρικής για ανηλίκους κάτω των 18 ετών επιπλέον του 

διαβατηρίου απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του ανηλίκου, μεταφρασμένη 
στα αγγλικά από την πρεσβεία. Διαφορετικά δεν θα επιτραπεί η επιβίβαση του ανηλίκου 
στην πτήση. 

 



Σημειώσεις 
 Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ. 

 Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες με τον αριθμό των 
χωρών που θα επισκεφθείτε. 

 Οι ταξιδιώτες μη Ελληνικής υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη Ελληνικών διαβατηρίων 

οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυμούν 
να ταξιδέψουν, για να πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για την έκδοση βίζας, 

εφόσον αυτή απαιτείται. Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πρόβλημα 
που ενδεχομένως παρουσιαστεί σε κάποιο αεροδρόμιο. 

 Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Γενικούς Όρους 

Συμμετοχής. 
 Η ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, επισκέψεων ενδέχεται να αλλάζει για την καλύτερη 

διεξαγωγή του προγράμματος (κυρίως λόγω των αργιών) 


