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Πανόπαμα πι Λάνκα – Γκάλλε 
Κολόμπο – ιγκιπίγια – Κάνης – Νοςβάπα Ελίγια – Μπενηόηα 

 
Ένα μεζηό ππόγπαμμα ζηην πανέμοπθη Σπι Λάνκα πος επιηπέπει ζηον ηαξιδιώηη όσι 

απλώρ να δει κινημαηογπαθικά ηα «βαζικά» αξιοθέαηα ηος νηζιού αλλά να απολαύζει 
πεπιεκηικέρ ξεναγήζειρ ζε ένα μέπορ πος ο πολιηιζμόρ άνθιζε ήδη από ηον 3ο π.Χ. 

αιώνα. Έηζι θα ξεναγηθείηε ζηη Νοςβάπα Ελίγια ζηα 1800 μ. ςτόμεηπο, η οποία ςπήπξε 
ηο θέπεηπο για ηιρ διακοπέρ ηυν Άγγλυν, ζηιρ δύο παλιέρ ππυηεύοςζερ ηος νηζιού 
Ανοςπανηαπούπα και Πολοναπούβα, μέπη πος η Οςνέζκο πποζηαηεύει υρ μνημεία 

Παγκόζμιαρ Πολιηιζηικήρ Κληπονομιάρ. Έσεηε ηην εςκαιπία να απολαύζεηε ένα «ζαθάπι» 
ζηο εθνικό Πάπκο ηηρ Μινεπίγια, να ανεβείηε ζηον βπάσο ηηρ Σιγκιπίγια αλλά και να 

πεππαηήζεηε ζηοςρ θαςμάζιοςρ κήποςρ πος κοζμούν ηοςρ ππόποδερ ηος βπάσος με ηην 
θεαμαηική ηάθπο. Θέλονηαρ επίζηρ να ζαρ πποζθέποςμε ηο καλύηεπο πεπιλάβαμε ζηο 
ππόγπαμμά μαρ ηοςρ μοναδικούρ βοηανικούρ κήποςρ ηηρ Πεπανηένια καθώρ και ηην 

εξαιπεηική θολκλοπική παπάζηαζη ζηο Κάνης με παπαδοζιακούρ σοπούρ και κοζηούμια 
και… πςποβαζία. Η επίζκετη ζηο νόηιο ημήμα ηος νηζιού και η ξενάγηζη ζηο 

ποπηογαλικό θπούπιο ζηο Γκάλλε ππαγμαηοποιείηαι μόνο από ηο γπαθείο μαρ. Το 
πολιηιζηικό ππόγπαμμα ζςμπληπώνεηαι από ηο οπθανοηποθείο ηυν ελεθάνηυν ζηην 
Πιναβέλα και ηην μεζηή και πλούζια ξενάγηζη ζηην ππυηεύοςζα ηος νηζιού. 

 
Ππόγπαμμα Εκδπομήρ 

 
1η ημέπα: Αθήνα – Κολόμπο 
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ην Κνιόκπν, κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ. 

 
2η ημέπα: Κολόμπο 

Άθημε ζηε κεηξνπνιηηηθή πξσηεύνπζα ηεο ξη Λάλθα, ην Κνιόκπν, κεγάιν εκπνξηθό θαη 
νηθνλνκηθό θέληξν ηεο ρώξαο θαη κεηά ηηο δηαδηθαζίεο βίδαο ζα κεηαθεξζνύκε ζην 
μελνδνρείν καο γηα ζύληνκε μεθνύξαζε πξηλ ηε γλσξηκία καο κε ηελ πόιε. Μεγάιν 

ιηκάλη, κε θνκβηθή ζέζε, έλσλε αλαηνιή θαη δύζε, γεγνλόο πνπ εθκεηαιιεύηεθαλ, 
θπξίσο νη Οιιαλδνί θαη νη Άγγινη. Όπσο πνιιέο κεγαινππόιεηο, ζηηο αλαπηπζζόκελεο 

ρώξεο, ην Κνιόκπν αιιάδεη κε ηαρείο ξπζκνύο ην πξόζσπό ηνπ. ρεδόλ ελ κία λπθηί, 
εκθαλίδνληαη νπξαλνμύζηεο παίξλνληαο ηε ζέζε ησλ παιαηώλ θηεξίσλ. Ωζηόζν 
ππάξρνπλ αθόκα ζεκεία ηεο πόιεο πνπ αλαδύνπλ ηε γνεηεία ηνπ παξειζόληνο, θαζώο 

πξνβάινπλ ππέξνρα απνηθηαθά θηίζκαηα. Καηά ηελ πεξηήγεζή καο ζα επηζθεθζνύκε ηελ 
θεληξηθή πεξηνρή ηεο πόιεο, γλσζηή κε ην όλνκα «Φξνύξην», ρηηζκέλε από ηνπο 



Πνξηνγάινπο ηνλ 16ν αηώλα. ηε ζπλέρεηα ζα δνύκε ην Δζληθό Μνπζείν κε ζαπκάζηνπο 
αξραηνινγηθνύο ζεζαπξνύο ηλγαιέδηθεο Σέρλεο, ην Γεκαξρείν, ηελ Πιαηεία 

Αλεμαξηεζίαο, ηελ πεξηνρή ηνπ ίλακνλ Γθάξληεο θαη ηελ γξαθηθή αγνξά ηνπ Πέηαρ 
όπνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε ηηο αγνξέο καο, όπσο θνζκήκαηα από ρξσκαηηζηέο 
εκηπνιύηηκεο θαη πνιύηηκεο πέηξεο, ελώ γηα ρεηξνπνίεηεο δαληέιεο ζα αλαδεηήζνπκε ηηο 

“ιαζέ”, ζε ηξαπεδνκάληηια θαη ζεληόληα. Δπηβάιιεηαη κία ζηάζε γηα λα απνιαύζνπκε έλα 
ηζάη κε θαλέιια. Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
3η ημέπα: Κολόμπο – Πιναβέλα – Πολοναπούβα – ιγκιπίγια 
Μεηά ην πξσηλό ζα γλσξίζνπκε ηε ηγθηξίγηα, κία από ηηο πην ηνπξηζηηθέο πόιεηο ηεο ξη 

Λάλθα γλσζηή γηα ηα κλεκεία ηεο, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί από ηελ UNESCO σο 
κλεκεία Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο. Καζνδόλ πξνο ηελ πεξηνρή ηεο Πηλαβέια, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ επαξρία ακπαξαγθάκνπβα, θνληά ζηελ πόιε Κεγθάιιε, ζα 
επηζθεθηνύκε ην Οξθαλνηξνθείν ησλ Διεθάλησλ, πνπ ζεσξείηαη από ηα κεγαιύηεξα 
ζηνλ θόζκν, αθνύ θηινμελεί ηνπο πεξηζζόηεξνπο ειέθαληεο πνπ ρξήδνπλ βνεζείαο θαη 

είλαη επηζθέςηκν ηόζν από μέλνπο, όζν θαη από ληόπηνπο ηνπξίζηεο. Δθεί εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθό παξέρεη απιόρεξα θξνληίδα θαη πεξίζαιςε ζηα εγθαηαιειεηκκέλα κσξά θαη 

ζηνπο ηξαπκαηηζκέλνπο ειέθαληεο. Μνλαδηθή εκπεηξία, λα παξαθνινπζήζνπκε ην πξσί 
ηα δώα λα παίξλνπλ ην κπάλην ηνπο ζην πνηάκη, όηαλ ειέθαληεο όισλ ησλ ειηθηώλ 
πιαηζνπξίδνπλ ζηα λεξά θαη ηαΐδνπλ ηα κηθξά ηνπο ή παίδνπλ καδί ηνπο. Δπόκελνο 

ζηαζκόο καο ε Πνινλαξνύβα, κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πόιεηο ηεο ξη Λάλθα, γλσζηή 
γηα ηα εληππσζηαθά – πεληαθάζαξα ηνπία ηεο, θαη ηα πάκπνιια, ζρεδόλ αλέγγηρηα από 

ην ρξόλν, πνπ θηάλνπλ έσο ηηο εκέξεο καο, ιείςαλα ηεο αξραίαο πόιεο, ησλ λαώλ ηεο 
θαη ηνπ παιαηηνύ. Ιζηνξηθά ηνπνζεηείηαη ζην πξώηκν βαζίιεην ηνπ λεζηνύ θαη 
πξνζηαηεύεηαη από ηελ UNESCO ζαλ κλεκείν Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο. Δδώ, ζα έρνπκε 

ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπκε ην Βαζηιηθό Παιάηη, κε ηα 4 ππέξνρα, ζθαιηζκέλα ζην 
βξάρν, αγάικαηα ηνπ Βνύδα, ηελ αίζνπζα αθξνάζεσλ θαη ηα ινπηξά, θάπνηα εξείπηα 

παιαηώλ Ναώλ θαζώο θαη ηε κνλαδηθή δεμακελή Parakrama Samundra, ρηηζκέλε ην 
1200. Άθημε ζηε ηγθηξίγηα αξγά ην απόγεπκα, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
4η ημέπα: ιγκιπίγια – Ανοςπανηαπούπα – Μινεπίγια – ιγκιπίγια 
ήκεξα, κεηά ην πξσηλό καο ζα κεηαθεξζνύκε ζηελ ηεξή πόιε, βαζηά ξηδσκέλε ζηε 

ζπλείδεζε ηεο Βνπδηζηηθήο θνπιηνύξαο, Αλνπξαληαπνύξα. Οξίζηεθε σο πξώηε 
πξσηεύνπζα ηνπ θξάηνπο, από ην Βαζηιηά Παληνπθακπάγηα, ηνλ 4ν π.Υ. αηώλα θαη 

παξέκεηλε ε καθξνβηόηεξε, ελεξγή πξσηεύνπζα ηεο ξη Λάλθα έσο ηνλ 11 κ.Υ. αηώλα, 
απνηειώληαο θέληξν πνιηηηζηηθήο δσήο, δύλακεο θαη εμνπζίαο γηα ηε Νόηηα Αζία. 
Υηηζκέλε ζηηο όρζεο ηνπ ηζηνξηθνύ Malvathu Oya πνηακνύ, μερσξίδεη γηα ηνπο αξραίνπο 

λανύο ηεο, θαζώο απνηειεί θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο, κία από ηηο 8 πόιεηο ηεο ρώξαο, 
πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί από ηελ Unesco σο πξνζηαηεπόκελε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

Δδώ κπνξνύκε λα πεξηδηαβνύκε ηα εξείπηα ηεο αξραίαο πόιεο κε ην πεξίθεκν ηεξό 
δέληξν Jaya Sri Maha Bodhi, ην αξραηόηεξν ζηνλ θόζκν, πνπ θέξεηαη λα θπηεύηεθε ην 
288 π.Υ., ηα εξείπηα ηνπ Brazen Palace, κε ηηο 1.600 θνιώλεο ηνπ, ηελ παλύςειε 

Ruwanveliseya, ηελ πην θεκηζκέλε Dagνba, ηνλ θαζηζκέλν Βνύδα ζε ζηάζε 
πεξηζπιινγήο θαη ην Isurumuniya, έλαλ γξαθηθό «λαό-βξάρν» πνπ ρξνλνινγείηαη από 

ηνλ 3ν π.Υ. αηώλα θαη είλαη γλσζηόο γηα ηα όκνξθα πέηξηλα γιππηά ηνπ. Σν απόγεπκα 
είλαη αθηεξσκέλν ζηελ επίζθεςε, κε εηδηθά δηακνξθσκέλα 4 x 4 νρήκαηα, ηνπ Δζληθνύ 
Πάξθνπ ηεο Μηλεξίγηα, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 182 ρηιηνκέηξσλ πεξίπνπ από 

ηελ πξσηεύνπζα ηεο ξη Λάλθα, ην Κνιόκπν, ελώ πην θνληηλή ηνπ ζεκαληηθή πόιε είλαη 
ε Πνινλαξνύβα. Η πξόζθαηα αλαθαηληζκέλε αξραία δεμακελή ζπιινγήο νκβξίσλ 

πδάησλ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή, πνηίδεη κία αμηνζεκείσηε έθηαζε ζηελ επαξρία ηεο 
Πνινλαξνύβα θαη είλαη απηή πνπ έδσζε δσή ζην πάξθν, πνπ πξνζθέξεη θαηαθύγην ζε 
24 είδε ζειαζηηθώλ: ιενπαξδάιεηο, ειάθηα, αγξηνγνύξνπλα, αγξηνβνύβαινπο, 

κατκνύδεο, ζθαληδόρνηξνπο, κπξκεγθνθάγνπο, καγθνύζηεο θαη βέβαηα ζηα κεγάια 
θνπάδηα ησλ ειεθάλησλ. Θα καο δνζεί ε δπλαηόηεηα λα δνύκε πεξηζζόηεξα από 300 

από απηά ηα ππέξνρα ζειαζηηθά, ζπλσζηηζκέλα ζε ιίγα ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα, ζηελ 
πεξηνρή θνληά ζηε δεμακελή. Απηή ε ζύλαμε ησλ ειεθάλησλ απνηειεί έλα ζξπιηθό 



ζέακα, αλεμίηεια ραξαγκέλν γηα κία δσή ζηε κλήκε όζσλ είραλ ηελ επθαηξία λα γίλνπλ 
απηόπηεο κάξηπξεο κίαο ηέηνηαο επίδεημεο. Δπηζηξνθή ζηε ηγθηξίγηα θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
5η ημέπα: ιγκιπίγια – Νηάμποςλα – Μάηαλε – Κάνης 
Πξηλ αλαρσξήζνπκε γηα ην Κάληπ ζα γλσξίζνπκε ηε ηγθηξίγηα, κία από ηηο πην 

ηνπξηζηηθέο πόιεηο ηεο ξη Λάλθα γλσζηή γηα ηα κλεκεία ηεο, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 
από ηελ UNESCO σο κλεκεία Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο. Θα επηζθεθηνύκε ην θξνύξην, 

πνπ δεζπόδεη ζηελ θνξπθή ελόο θάζεηνπ βξάρνπ ύςνπο 200 κέηξσλ, ζηνλ νπνίν 
βξίζθνληαη ηα εξείπηα ηνπ θάζηξνπ ηνπ Καζπάπα, πνπ ρηίζηεθε ηνλ 5ν αηώλα θαη 
απνηειεί ζήκεξα έλα από ηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο ρώξαο. Κάζε βήκα, από ηελ 

είζνδν έσο ηε θνξπθή, κνηάδεη έλα ζαύκα από κόλν ηνπ, κεηαηξέπνληαο κία απιή 
αλάβαζε ζε κία εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα εκπεηξία, εμαηηίαο ηεο θαληαζκαγνξηθήο ζέαο. 

ηε κέζε πεξίπνπ ηεο δηαδξνκήο, θξπκκέλεο κέζα ζε ζπειηά, πξνζηαηεπκέλεο από ην 
ρξόλν, δεζπόδνπλ νη δηάζεκεο λσπνγξαθίεο κε ηηο γπκλόζηεζεο γπλαίθεο ηεο ηγθηξίγηα, 
αλακθίβνια από ηηο σξαηόηεξεο βνπδηζηηθέο ηνηρνγξαθίεο ηνπ λεζηνύ. Απνιαύζηε ηε ζέα 

από ηνλ πξώην εμώζηε ή ηνικήζηε κηα αλάβαζε κέρξη ηελ θνξπθή, εθεί όπνπ θάπνηε 
νξζσλόηαλ ν ζξόλνο ηνπ θξαηαηνύ βαζηιηά. ηε δηαδξνκή γηα Κάληπ ζα ζηακαηήζνπκε 

ζηε Νηάκπνπια, έλαλ από ηνπο πην δεκνθηιείο πξννξηζκνύο ηεο ξη Λάλθα, πνπ έρεη 
ραξαθηεξηζηεί από ηελ Unesco σο κλεκείν Παγθόζκηαο Κιεξνλνκίαο. ηελ επξύηεξε 
πεξηνρή ηεο πόιεο ππάξρνπλ πάλσ από 80 ζπήιαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύζαλ νη 

κνλαρνί σο ηόπν δηαινγηζκνύ. Ωζηόζν, ηόπνο θαηαλύμεσο ζεσξείηαη ν «Ναόο ηνπ 
πειαίνπ», ρηηζκέλνο θαηά ην 2ν π.Υ. αηώλα, πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εμαπιώλεηαη ζε 

5 δηαθνξεηηθά ζπήιαηα ζηα νπνία κπνξεί  θαλείο λα ζαπκάζεη 153, εθπιεθηηθνύ θάιινπο 
θαη δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο, αγάικαηα ηνπ Βνύδα, 4 αγάικαηα κνλαξρώλ ηεο ρώξαο θαη 
4 Ιλδνπηζηηθέο ζεόηεηεο. Γε ζα κπνξνύζακε λα παξαιείςνπκε επίζθεςε ζην 

ππεξαησλόβην δάζνο Namal Uyana θαη ηνπο θήπνπο πνπ ηδξύζεθαλ θαηά ην 10ν αηώλα 
θαη πεξηιακβάλνπλ κία επξεία πνηθηιία θπηώλ. Σέινο, ζα δνύκε ην εληππσζηαθό βνπλό 

από ξνδ ραιαδία, πνπ ε ειηθία ηνπ ηνπνζεηείηαη ζηα 500 εθαηνκκύξηα ρξόληα. ηε 
ζπλέρεηα ζα θαηεπζπλζνύκε ζην Μαηάιε, όπνπ ζα επηζθεθζνύκε κηα θπηεία κπαραξηθώλ 

θαη ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα δνύκε από θνληά ηα πην αξσκαηηθά θπηά θαη κπαραξηθά 
ηνπ πιαλήηε, ελώ παξάιιεια ζα παξαθνινπζήζνπκε κία καγεηξηθή επίδεημε, γηα λα 
θαηαιήμνπκε ζην Κάληπ, όπνπ ζα έρνπκε δηαλπθηέξεπζε. 

 
6η ημέπα: Κάνης 

Μεηά ην πξσηλό ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπκε ην δεκνθηιέο θαη γνεηεπηηθό 
Κάληπ, ηδαληθό κέξνο ηόζν γηα ηελ αγνξά αλακλεζηηθώλ θαη δώξσλ, όζν θαη γηα λα 
αληηιεθζεί θαλείο ηνλ πινύην ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο ρώξαο. 

Πεξηζηνηρηζκέλν από ιόθνπο, θνηιάδεο, πνηάκηα, ιίκλεο θαη θαηαξξάθηεο, απνηειεί ίζσο 
ην θπξηόηεξν πνιηηηζηηθό θέληξν ηνπ λεζηνύ θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηελ Unesco σο 

θέληξν Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Σν ηεξό ιείςαλν ηνπ δνληηνύ ηνπ Βνύδα πνπ 
βξίζθεηαη ζηε Dalada Maligawa θαη θπιάζζεηαη ζε ρξπζνπνίθηιηε ζήθε, απνηειεί ηεξό 
πξνζθύλεκα γηα ηνπο απαληαρνύ βνπδηζηέο. Δλόζσ βξηζθόκαζηε ζην Κάληπ, απαξαίηεηε 

είλαη ε επίζθεςε ησλ Βαζηιηθώλ Βνηαληθώλ Κήπσλ, όπνπ θύνληαη άλσ ησλ 4000 
δηαθνξεηηθώλ θπηώλ θαη ησλ κνλαζηεξηώλ Malwatta θαη Asgiriya. ηε ζπλέρεηα ζα 

θαηεπζπλζνύκε ζην θέληξν ηεο πόιεο, ζα πεξηεγεζνύκε ζηα παδάξηα θαη ζα 
επηζθεθζνύκε ην θέληξν ρεηξνηερλεκάησλ θαη ην κηθξό κνπζείν κε ηνπο πνιύηηκνπο 
ιίζνπο. Η κέξα καο ζα ηειεηώζεη κε κηα εληππσζηαθή παξάζηαζε κε ηνπηθνύο ρνξνύο θαη 

ππξνβαζία. Γηαλπθηέξεπζε ζην μελνδνρείν καο ζην Κάληπ. 
 

7η ημέπα: Κάνης – Καηαππάκηερ Ραμπόνηα – Νοςβάπα Ελίγια 
Μεηά ην πξσηλό καο θαηεπζπλόκαζηε ζηελ θαξδηά ηνπ λεζηνύ, ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο 
Ννπβάξα Διίγηα, ελώ ζηε δηαδξνκή ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπκε επίζεο ηνπο 

θαηαξξάθηεο ηεο Ρακπόληα. Η Ννπβάξα Διίγηα, ζηα 1800 κ. πςόκεηξν ήηαλ ην ζέξεηξν 
γηα ηηο δηαθνπέο ησλ Άγγισλ, γεγνλόο πνπ κέρξη ζήκεξα αθήλεη αλεμίηεια ηα ζεκάδηα 

ηεο απνηθηνθξαηίαο ζηελ αηκόζθαηξα ηεο πεξηνρήο. Η πόιε πεξηβάιιεηαη από θπηείεο 
ηζαγηνύ, ηδαληθά επλνεκέλεο από ην πςόκεηξν, ελώ 20 ρικ. λνηηόηεξα βξίζθνληαη ηα 



ιηβάδηα Υόξηνλ Πιέηλ, απισκέλα ζε νξνπέδην πνπ ηειεηώλεη εληππσζηαθά απόηνκα ζε 
έλα θελό βάζνπο 700 κ. γλσζηό ζαλ “Σν Σέινο ηνπ Κόζκνπ”. Δκείο ζα επηζθεθζνύκε κία 

θπηεία θαη έλα εξγνζηάζην θαηεξγαζίαο ηζαγηνύ. Θα κάζνπκε γηα ηε δηαδηθαζία 
παξαζθεπήο απηνύ ηνπ «επγελνύο» αθεςήκαηνο θαη ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα 
δνθηκάζνπκε κεξηθέο από ηηο πην ζπάληεο πνηθηιίεο. Σν απόγεπκα ζα ην αθηεξώζνπκε 

ζηελ μελάγεζε ηεο πόιεο θαη ηεο γύξσ πεξηνρήο. Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν καο γηα 
δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
8η ημέπα: Μοςβάπα Ελίγια – Μπενηόηα 
ήκεξα, ζα θαηεπζπλζνύκε ζην παξαζεξηζηηθό ζέξεηξν Μπεληόηα, ηε δηαδξνκή ζα 

έρνπκε ηελ επθαηξία λα επηζθεθηνύκε ηελ Kithulgala, θεκηζκέλε γηα ην ξάθηηλ ζηα 
αθξηζκέλα λεξά ηνπ πνηακνύ Kelani. Φζάλνληαο ζηηο λνηηνδπηηθέο παξαιίεο ηνπ λεζηνύ, 

καο πεξηκέλεη έλα κνλαδηθό ζέακα κε ηνπο ςαξάδεο λα ςαξεύνπλ αθόκα θαη ζήκεξα, 
παξαδνζηαθά, αλαξξηρεκέλνη ζηα θαιάκηα ηνπο. Άθημε ζηε Μπεληόηα, γλσζηή γηα ηηο 
αηέιεησηεο ακκώδεηο παξαιίεο ηεο, κεηά από 5 πεξίπνπ ώξεο θαη ππόινηπν εκέξαο 

ειεύζεξν γηα ραιάξσζε ζηελ παξαιία ή ζηελ πηζίλα ηνπ μελνδνρείνπ καο. 
 

9η ημέπα: Μπενηόηα – Γκάλλε – Μπενηόηα 
Μεηά ην πξσηλό καο αλαρσξνύκε γηα ην λόηην κέξνο ηνπ λεζηνύ. Θα επηζθεθηνύκε ην 
Γθάιιε, κία παλέκνξθε απνηθηνθξαηηθήο κνξθήο πόιε, πνπ απιώλεηαη ζηε Νόηηα αθηή 

ηεο ξη Λάλθα. Σν Γθάιιε είλαη γλσζηό γηα ην 300 εηώλ θάζηξν ηνπ, ραξαθηεξηζκέλν 
από ηελ Unesco σο κλεκείν Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Σα 36 εθηάξηα πνπ θαηαιακβάλεη 

ην θάζηξν είλαη πεξηζηνηρηζκέλα από ηηο 3 πιεπξέο από ην σθεαλό γεγνλόο πνπ ην έθαλε 
απόξζεην, ελώ νη δξόκνη εληόο ηνπ είλαη ζπαξκέλνη από ηα εξείπηα ηνπ Πύξγνπ ηνπ 
Ρνινγηνύ, αλαζηεισκέλεο εθθιεζίεο, θαζώο  θαη ην ζπίηη ηνπ δηνηθεηή κε ην βξεηαληθό 

νηθόζεκν ζηνλ εμσηεξηθό ηνίρν. Θα έρνπκε επίζεο ηε δπλαηόηεηα λα απνιαύζνπκε ηελ 
πινύζηα απνηθηαθή αξρηηεθηνληθή θαη λα επηζθεθηνύκε ην Ναπηηθό κνπζείν, ην θάξν θαη 

ην άγαικα ηνπ μαπισκέλνπ Βνύδα ζην λαό. Δπηζηξνθή ζηε Μπεληόηα θαη ρξόλνο 
ειεύζεξνο γηα λα απνιαύζνπκε ραιαξέο ζηηγκέο ζηελ παξαιία. 

 
10η ημέπα: Μπενηόηα – Κολόμπο 
Αλαρώξεζε γηα ην Κνιόκπν θαη θαηά ηελ άθημή καο ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν  καο. 

Τπόινηπν εκέξαο ειεύζεξν γηα ραιαξέο βόιηεο ζηα πάξθα ηεο πόιεο, ή επίζθεςε ζηηο 
πνιύβνπεο αγνξέο γηα ηα αλακλεζηηθά ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο. Γείπλν ζην μελνδνρείν 

θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 
11η ημέπα: Κολόμπο – Αθήνα 

Μεηά ην πξσηλό καο κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο καο ζηελ 
Αζήλα/Θεζζαινλίθε, κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ. 

 
 
 

 
Σιμή καη’ άηομο: 

 

Ανασώπηζη Σιμή ζε δίκλινο Διαθοπά Μονοκλίνος 

11, 25/11 890 € + 680 € 

24, 30/12, 17/2 & 3, 24/3 990 € + 630 € 

 
 

 
 

 



Πεπιλαμβάνονηαι: 
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα (νηθνλνκηθή ζέζε): Πηήζεηο κε Qatar Airways: Αζήλα-Νηόρα 
- Κνιόκπν - Νηόρα-Αζήλα.  

 Γηακνλή: Ξελνδνρεία 4*sup & 5*.  

 Γεύκαηα: Ηκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά.  
 Ξελαγήζεηο θαη εθδξνκέο: Όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα.  

 Μεηαθνξέο: Όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα.  
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο.  
 Αληηπξόζσπν/πλνδό.  

 Σαμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 
 Γσξεάλ ηαμηδησηηθή αζθάιεηα κε θαιύςεηο θαη γηα Covid-19. 

 
Δεν πεπιλαμβάνονηαι: 
 

 Φόξνη 995 € (εθηόο από 11, 25/11 κε θόξνπο 860 €) 
 Πνηά/αλαςπθηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ/δείπλσλ.  

 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα πεξηιακβαλόκελα ή αλαθέξεηαη σο 
πξναηξεηηθό/πξνηεηλόκελν. 

 

Πηήζειρ: 
 

Δπομολόγιο Ώπα Ανασώπηζηρ Ώπα Άθιξηρ 

Αζήλα – Νηόρα 13.05 18.10 

Νηόρα – Κνιόκπν 19.35 02.55 

Κνιόκπν – Νηόρα 10.50 13.40 

Νηόρα – Αζήλα  18.45 22.55 

 

 
ημειώζειρ: 
 

 Γηαβαηήξην κε ηνπιάρηζηνλ 6κελε ηζρύ από ηελ εκέξα εμόδνπ από ηε ρώξα. 
 Ηιεθηξνληθή κνξθή (έγρξσκν αξρείν pdf, κεγέζνπο 10-300Κb) ηνπ δηαβαηεξίνπ 

ζαο, πνπ ζα απνζηείιεηε ζην γξαθείν καο είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ 
από ηελ αλαρώξεζε ηνπ ηαμηδηνύ. 

 Σν πξόγξακκα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε δηαθνξεηηθή θνξά ρσξίο λα 

παξαιείπεηαη θάηη από ηα πεξηιακβαλόκελα. 


