
 

 

Λίμα 

 

Η Λίμα είναι πρωτεύουσα του Περού, μία από τις πιο γοητευτικές και συναρπαστικές χώρες της 

Νότιας Αμερικής. Ιδρύθηκε το 1553 από το Φρανσίσκο Πιζάρο στη δυτική ακτή της χώρας και 

σήμερα αποτελεί την πέμπτη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη στη Λατινική Αμερική. Γεμάτη 

αυτοκρατορικές συνοικίες, πανέμορφες πλατείες, θέατρα, εξαιρετικά μουσεία, ουρανοξύστες, 

εμπορικά κέντρα, προκολομβιανά ερείπια, επιβλητικές εκκλησίες και συνοικίες που απαρτίζονται 

από επαύλεις, αποτελεί το πολιτικό, πολιτιστικό, οικονομικό και βιομηχανικό κέντρο της χώρας. 

Μετά το Κάιρο, είναι η δεύτερη πιο ξηρή πρωτεύουσα στον κόσμο που υψώνεται πάνω από μία 

μεγάλη ακτογραμμή γεμάτη γκρεμούς. Για περισσότερους από τρεις αιώνες υπήρξε η πιο 

σημαντική πόλη της Νότιας Αμερικής. Σε αυτήν την ομιχλώδη πόλη, γνωστή κι ως «Πόλη των 

Βασιλέων», θα δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα που παντρεύουν γεύσεις από τον Ειρηνικό, τις Άνδεις 

και τον Αμαζόνιο. Σκεπασμένη από την ιστορία – και μερικές φορές την ομίχλη – η Λίμα είναι 

υπέροχα ακατάστατη και γεμάτη αισθητικές απολαύσεις. Αποτελεί ένα από τα πιο καλά 

φυλαγμένα μυστικά της Λατινικής Αμερικής και το δρόμο για τους θησαυρούς που κρύβει η 

μυστηριώδης χώρα των Ίνκας. 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθείτε τη Λίμα είναι από το Δεκέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. 

Δεδομένου ότι η Λίμα βρίσκεται στο Νότιο Ημισφαίριο, αυτοί οι μήνες προσφέρουν ζεστό, 

καλοκαιρινό καιρό, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 27˚C. 

 

 

 Λίμα – Θερμοκρασία 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 19 19 19 18 16 15 15 15 15 15 16 18 

Μεγ(°C) 26 27 26 24 22 20 19 18 19 20 22 24 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 

 Ξεκινήστε τη μέρα σας στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης 

 Περιηγηθείτε στις ιστορικές κατακόμβες της μονής του Αγίου Υραγκίσκου 

 Δοκιμάστε το εκπληκτικό περουβιανό φαγητό 

 Πραγματοποιήστε πτώση με αλεξίπτωτο στην περιοχή Miraflores 

 Επισκεφθείτε το Εθνικό Μουσείο και το Μουσείο Αρχαιολογίας, Ανθρωπολογίας κι 

Ιστορίας 

 Θαυμάστε την εκπληκτική πυραμίδα Huaca Pucllana 

 Παρακολουθήστε το σόου με το νερό στο Parque de la Reserva 

 Περπατήστε τη Γέφυρα της Αγάπης 

 Πραγματοποιήστε μία μονοήμερη εκδρομή στην έρημο Nazca 

 Παρακολουθήστε την αλλαγή της φρουράς το Plaza Mayor 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Φώρα: Περού 

 Γλώσσα: Ισπανικά 

 Ζώνη Ώρας: -8 

 Νόμισμα: ολ Περού 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 19 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Σην πόλη εξυπηρετούν τοπικά λεωφορεία και μετρό. Αν επιθυμείτε να 

νοικιάσετε όχημα, θα συναντήσετε πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στο 

αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. 

 Συνάλλαγμα: ας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο 

στην πόλη, κι όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί σας λίγα σολ από την 

Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα. τα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital Exchange 

έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Υυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και την 

πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα με τη σχετική ένδειξη. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στη Λίμα, να προμηθευτείτε μία sim κάρτα 

από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. Υυσικά, τα 

περισσότερα ξενοδοχεία, καφετέριες κι εστιατόρια διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο 

διαδίκτυο.  

 
*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο. 

 

 

 

Συνδυάστε το ταξίδι σας στη Λίμα με: 

 

 Μάτσου Πίτσου 

 Αρεκίπα 

 Πούνο 

 Καρταχένα (Κολομβία) 

 Ρίο ντε Σζανέιρο 

 Πουέρτο Μαλντονάδο 

 Λα Παζ  

 

 

 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 

 

1) Ιστορικό κέντρο της Λίμα 

 

Σο ιστορικό κέντρο της πόλης εκτείνεται από την 

Plaza San Martin έως την Plaza de Armas. Εκεί 

μπορείτε να θαυμάσετε τα καλοδιατηρημένα, 

αποικιακά κτήρια της πόλης, με πιο σημαντικά τον 

Καθεδρικό Ναό της Λίμα, το Προεδρικό Μέγαρο και 

την Κεντρική Πλατεία. Ξεκινήστε τη μέρα σας 

περπατώντας τους δρόμους που χρονολογούνται 

από τη δεκαετία του 1530, παρατηρώντας τα 

διάσημα μπαλκόνια της Λίμα και βυθιστείτε σε ένα 

από τα παραδοσιακά μέρη του Περού. 

 

 

2) Περουβιανές Κατακόμβες 

 

Οι ανατριχιαστικές περουβιανές κατακόμβες 

βρίσκονται στη Μονή του Αγίου Υραγκίσκου 

(Basílica y Convento de San Francisco de Lima). 

Σο ισπανικό μπαρόκ μοναστήρι, μαζί με το 

ιστορικό κέντρο που το περιβάλλει, αποτελούν 

Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 

Διατίθενται ξεναγήσεις διάρκειας μίας ώρας, κατά 

τις οποίες θα γνωρίσετε τους χώρους που 

αποτελούν τις κατακόμβες και θα μάθετε για την 

ιστορία τους. 

 

 

3) Miraflores 

 

To Miraflores είναι μία γειτονιά γεμάτη σύγχρονα 

εμπορικά κέντρα από γυαλί και χάλυβα, παλιά 

αποικιακά σπίτια και πολύ πράσινο χτισμένη πάνω 

στον γκρεμό που βλέπει στον ωκεανό. Διαθέτει 

μουσεία, γκαλερί τέχνης και διάσημα εστιατόρια. 

Ωστόσο, αυτή η περιοχή είναι γνωστή καθώς έχει 

πολλά μέρη για paragliding (πτώση με αλεξίπτωτο 

από πλαγιά). Αν είστε αρχάριος, μπορείτε να 

δεθείτε με έναν έμπειρο εκπαιδευτή αλεξιπτωτιστή 

και να απολαύσετε την πτήση πάνω από τα βράχια 

και τη θάλασσα. 

 

 



4) Nazca Lines 

 

Πρόκειται για μία σειρά γεωγλυφικών χαραγμένα 

στην έρημο Nazca, των οποίων η προέλευση είναι 

άγνωστη. Αυτά τα αρχαία μοτίβα καταλαμβάνουν 

πάνω από 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα κι είναι 

καλύτερα ορατά από ψηλά. Τπάρχουν εκδρομές 

με ελικόπτερο που αναχωρούν από τη Λίμα και 

σας μεταφέρουν στα 300 διαφορετικά σχέδια της 

ερήμου, όπως η αράχνη, η μαϊμού, ο κάκτος και 

φάλαινα. 

 

 

 

5) Huaca Pucllana 

 

Αυτός ο ναός σε σχήμα πυραμίδας βρίσκεται στην 

καρδιά του Miraflores. Κατασκευάστηκε το 200 με 

500 μ.Φ. από πήλινα τούβλα, ένα υλικό που δεν έχει 

επιζήσει πάνω από μία χιλιετία σε κανένα άλλο 

κλίμα. Η πυραμίδα διαθέτει επτά πλακωτά επίπεδα. 

Αποτέλεσε σημαντικό τελετουργικό και διοικητικό 

κέντρο. Ακόμη, ανακαλύφθηκε μία ταφική κρύπτη 

κι αντικείμενα από μεταγενέστερους πολιτισμούς, 

όπως Wari, ο οποίος άνθισε από το 500 έως το 

900 μ.Φ. 

 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 

 Lomo Saltado 

 

Η προέλευση αυτού του πιάτου είναι από την 

κουζίνα Chifa, μία αρκετά δημοφιλή κουζίνα στο 

Περού με τοπικές γεύσεις αναμειγμένες με κινεζικές. 

Υτιάχνεται με φιλέτο μοσχαρίσιου κρέατος, 

μαριναρισμένο με σάλτσα σόγιας, ξύδι και 

μπαχαρικά. Περιέχει ντομάτα και κρεμμύδια. 

ερβίρεται με ρύζι και πατάτες. Είναι ένα πολύ 

γευστικό πιάτο που σίγουρα αξίζει να δοκιμάσετε. 

 

 

 

 



 La Causa 

 

Σο Περού διαθέτει περίπου 3.800 είδη πατάτας. 

Αυτό το πιάτο έχει σαν βάση την πατάτα και 

σερβίρεται σας ορεκτικό ή συνοδευτικό. Έχει δύο 

στρώσεις ζεστής ή κρύας πατάτας πουρέ. 

Ανάμεσα θα βρείτε ψιλοκομμένο κρέας ή ψάρι, 

ελιές, σέλινο κι αβοκάντο. Λόγω του σχήματος, 

συχνά το αποκαλούν και κέικ πατάτας. 

 

 

 

 

 

 Ψώνια 

 

Μία από τις πιο όμορφες κι ιδιαίτερες αγορές στη 

Λίμα είναι η Mercado Indio (Ινδική Αγορά) και 

προσελκύει αγοραστές που αναζητούν αυθεντικά 

και πολύχρωμα αναμνηστικά. Βρίσκεται στην 

περιοχή Miraflores κι αποτελεί μία παραδοσιακή 

αγορά για να προμηθευτείτε περουβιανές 

χειροτεχνίες, πουλόβερ από αλπάκα, κεντημένα 

μαξιλάρια, υφαντά, κεραμικά και κοσμήματα. 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

ε απόσταση 12 χιλιομέτρων από το Ιστορικό 

Κέντρο της πόλης, η περιοχή Barranco είναι μία 

από τις πιο ρομαντικές και μποέμικες συνοικίες της 

Λίμα. Η περιοχή φιλοξενεί πολλούς καλλιτέχνες, 

μουσικούς, σχεδιαστές και φωτογράφους. Θα 

συναντήσετε μεγάλη ποικιλία σε εστιατόρια, 

ζυθοποιία, γκαλερί τέχνης, κοκτέιλ μπαρ και 

δημόσια πάρκα. Εδώ μπορείτε να επισκεφθείτε την 

Puente de los Suspiros (Γέφυρα των τεναγμών), η 

οποία λέγεται ότι πραγματοποιεί τις ευχές σας αν 

κρατάτε την αναπνοή σας όσο τη διασχίζετε. 


