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Νόηηα Αθξηθή – Γηαδξνκή ηωλ Κήπωλ 
 

Γηνράλεζκπνπξγθ – Καηαξξάθηεο Βηθηόξηα – Πξαηηόξηα – νπαδηιάλδε – 
Νηέξκπαλ – Νάηζλα – Μόζει Μπέη – Μνληαγθνύ – Ρόκπεξηζνλ – Γνπόξηζεζηεξ 

– Κέηπ Σάνπλ – Αθξωηήξην ηεο Καιήο Διπίδαο  
 

Τν ηαμίδη καο αξρίδεη από ην Γηνράλεζκπνπξγθ, ηελ εκβιεκαηηθή κεηξόπνιε ηεο Νόηηαο 

Αθξηθήο απ΄όπνπ άξρηζε ε αληίζηαζε θαηά ηνπ Απαξηράηλη κε ηνλ Νέιζνλ Μαληέια θαη 
ηνλ Νηέζκνλη Τνύηνπ. Αθνινπζεί ην πδάηηλν ππεξζέακα ηωλ Θαηαξξαθηώλ Βηθηόξηα ζηε 

Εηκπάκπνπε θαη κεηά ην κεγαιεηώδεο Δζληθό Πάξθν Τζόκπε ζηελ Μπνηζνπάλα γηα έλα 
αμέραζην ζαθάξη. Από εθεί πεξλάκε ζηελ Πξαηηόξηα κε ηελ ηζηνξηθή ειιεληθή θνηλόηεηα 
θαη πεγαίλνπκε γηα έλα αθόκα απίζαλν ζαθάξη ζην Δζληθό Πάξθν Θξνύγθεξ. Δπόκελνο 

ζηαζκόο καο είλαη ην κνλαδηθό αλεμάξηεην ζήκεξα βαζίιεην ζε νιόθιεξε ηελ Αθξηθή, ε 
Σνπαδηιάλδε. Έλαο ηόπνο πνπ δελ γλώξηζε πνηέ ηελ απνηθηνθξαηία! Δλ ζπλερεία 

επηζθεπηόκαζηε ην πξώελ βαζίιεην ηωλ μαθνπζηώλ Ενπινύ, ηε ιεγόκελε Ενύινπιαλη, ε 
νπνία πιένλ ππάγεηαη ζηε Νόηηα Αθξηθή θαη είλαη ε πεξηθέξεηα ηωλ εληππωζηαθώλ 

εζληθώλ πάξθωλ. Δθεί ζα δηαλπθηεξεύνπκε ζηελ παλέκνξθε Νηέξκπαλ θαη ζα 
απνιαύζνπκε αηειείωην ζαθάξη ζηελ αθξηθαληθή ζαβάλα. Θαη κεηά ζα αθνινπζήζνπκε 
ηε δηάζεκε Γηαδξνκή ηωλ Θήπωλ ζην Αλαηνιηθό Αθξωηήξην από ηε αθεηεξία ηεο, ην 

γξαθηθό Πνξη Διίδακπεζ κέρξη ην ηέξκα, ζην εθπιεθηηθό Θέηπ Τάνπλ. Θαη κάιηζηα γηα λα 
απνιαύζνπκε όπωο ηεο αμίδεη ηελ παξαδεηζέληα απηή δηαδξνκή, πνπ εθηείλεηαη ζε 300 

ρικ. θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο ηνπ Ηλδηθνύ Ωθεαλνύ, ζα ηεο αθηεξώζνπκε 2 
δηαλπθηεξεύζεηο: Νάηζλα, Μνληαγθνύ. Θαη ζα θαηαιήμνπκε ζην Θέηπ Τάνπλ (3 
δηαλπθηεξεύζεηο!) θαη ζην λνηηόηεξν άθξν ηεο Αθξηθαληθήο Ζπείξνπ, ην Αθξωηήξη ηεο 

Θαιήο Διπίδαο 
 

 
Πξόγξακκα εθδξνκήο 

 

1ε εκέξα: Αζήλα – Γηνράλεζκπνπξγθ 
Ππλάληεζε κε ηελ ηαμηδησηηθή καο νκάδα ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ην 

Γηνράλεζκπνπξγθ, ηε κεγαιύηεξε πόιε ηεο Λόηηαο Αθξηθήο. 
 
 

 



2ε εκέξα: Γηνράλεζκπνπξγθ (νβέην, Μνπζείν Απαξηράηλη) 
Άθημε ζην Γηνράλεζκπνπξγθ, κηα ππεξζύγρξνλε θαη δπλακηθή πόιε, ζηελ νπνία 

δεζπόδνπλ νη νπξαλνμύζηεο − έλα Καλράηαλ ζηελ θαξδηά ηεο Αθξηθήο. Πύληνκε 
πεξηήγεζε γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ην νηθνλνκηθό, βηνκεραληθό θαη εκπνξηθό θέληξν – 
πιελ όκσο, όρη πξσηεύνπζα –  ηεο Λόηηαο Αθξηθήο. Πηε ζπλέρεηα ζα κεηαβνύκε ζην 

εηδηθήο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο πξνάζηην Πνβέην. Ρν Πνβέην θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 
Απαξηράηλη (1948-1991) ήηαλ γθέην ηνπ καύξνπ πιεζπζκνύ. Από εθεί άξρηζε ην θίλεκα 

θαηά ηνπ ξαηζηζκνύ, ηεο αζιηόηεηαο θαη ηεο θηώρεηαο. Πήκεξα ε πεξηνρή έρεη 
αλαδεηρζεί ζε ζύκβνιν ηεο ειεπζεξίαο. Ζ νλνκαζία Πνβέην είλαη αξθηηθόιεμν ηεο 
αγγιηθήο νλνκαζίαο South West Townships (= λνηηνδπηηθό πεξίρσξν). Πην Πνβέην θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ νδό Βηιαθάδη βξίζθνληαη νη νηθίεο δύν λνκπειηζηώλ εηξήλεο γηα ηε 
δξάζε ηνπο ελάληηα ζην Απαξηράηλη: ηνπ Λέιζνλ Καληέια θαη ηνπ επηζθόπνπ Ληέζκνλη 

Ρνύηνπ. Δπίζεο ζηελ πεξηνρή βξίζθεηαη θαη ην Κνπζείν Απαξηράηλη, ην νπνίν θαη ζα 
επηζθεθηνύκε. Πηηο αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ ππάξρεη πινύζην θσηνγξαθηθό πιηθό, ηαηλίεο 
ληνθνπκέληα, πξνζσπηθά αληηθείκελα αιιά θαη θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο πνπ 

εμηζηνξνύλ κία από ηηο πην κειαλέο ζειίδεο ζηελ ηζηνξία ηεο ρώξαο θαη ηεο 
αλζξσπόηεηαο. Πην Πνβέην ζα δνύκε θαη ηνλ εκβιεκαηηθό λαό Οέηδηλα Κνύληη 

(Βαζίιηζζα ηνπ Θόζκνπ) ν νπνίνο είλαη αθηεξσκέλνο ζηε Καύξε Ξαλαγία. Δίλαη ε 
κεγαιύηεξε ξσκαηνθαζνιηθή εθθιεζία ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ θαη ζεσξείηαη ν θαζεδξηθόο 
ηνπ ιανύ. Δθεί γίλνληαλ νη κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο αληίζηαζεο 

ελάληηα ζην Απαξηράηλη – ε ρσξεηηθόηεηά ηνπ θηάλεη ηα 7.000 άηνκα! ζνλ αθνξά δε 
ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ, δελ είλαη θαζόινπ ηπραίνο. Ζ πξόζνςε κνηάδεη κε ην γξάκκα Α, 

δειαδή παξαπέκπεη ζην Απαξηράηλη. Δπίζεο ε αγηνγξαθία ηεο Καύξεο Ξαλαγίαο κε ηνλ 
καύξν κηθξό Ηεζνύ θηινηερλήζεθε ην 1973 από ηνλ ιεπθό λνηηναθξηθαλό θαιιηηέρλε 
Ιάξη Πθάιη ζην πιαίζην ηεο εθζηξαηείαο γηα ηε αλαδήηεζε πόξσλ πνπ ζα δίλνληαλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καύξσλ Λνηηναθξηθαλώλ. Δπόκελνο ζηαζκόο ζηελ μελάγεζή καο ζα 
είλαη θπζηθά ην ζπίηη ηνπ Λέιζνλ Καληέια, ην νπνίν ιεηηνπξγεί πιένλ σο κνπζείν. Θαη 

ηέινο ζα πεξάζνπκε από ην κλεκείν πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηνλ καύξν καζεηή ηνπ 
Πνβέην, Σέθηνξ Ξίηεξζνλ (1963-1976). Ν Ξίηεξζνλ δνινθνλήζεθε ζε ειηθία 12 εηώλ 

από αζηπλνκηθνύο, ζηε δηαδήισζε ππέξ ηνπ δηθαηώκαηνο ησλ καύξσλ καζεηώλ λα 
δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία ηε δηθή ηνπο γιώζζα (δνύινπ) θαη όρη ππνρξεσηηθά θαη 
απνθιεηζηηθά ηα αθξηθάλο όπσο όξηδε ην Απαξηράηλη. Κεηά ην ηέινο ηεο μελάγεζήο καο, 

κεηαθνξά, ηαθηνπνίεζε θαη δείπλν ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε ζην 
Γηνράλεζκπνπξγθ.Άθημε ζην Γηνράλεζκπνπξγθ, κηα ππεξζύγρξνλε θαη δπλακηθή πόιε, 

ζηελ νπνία δεζπόδνπλ νη νπξαλνμύζηεο − έλα Καλράηαλ ζηελ θαξδηά ηεο Αθξηθήο. 
Πύληνκε πεξηήγεζε γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ην νηθνλνκηθό, βηνκεραληθό θαη εκπνξηθό 
θέληξν – πιελ όκσο, όρη πξσηεύνπζα –  ηεο Λόηηαο Αθξηθήο. Πηε ζπλέρεηα ζα 

κεηαβνύκε ζην εηδηθήο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο πξνάζηην Πνβέην. Ρν Πνβέην θαηά ηελ 
πεξίνδν ηνπ Απαξηράηλη (1948-1991) ήηαλ γθέην ηνπ καύξνπ πιεζπζκνύ. Από εθεί 

άξρηζε ην θίλεκα θαηά ηνπ ξαηζηζκνύ, ηεο αζιηόηεηαο θαη ηεο θηώρεηαο. Πήκεξα ε 
πεξηνρή έρεη αλαδεηρζεί ζε ζύκβνιν ηεο ειεπζεξίαο. Ζ νλνκαζία Πνβέην είλαη 
αξθηηθόιεμν ηεο αγγιηθήο νλνκαζίαο South West Townships (= λνηηνδπηηθό πεξίρσξν). 

Πην Πνβέην θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νδό Βηιαθάδη βξίζθνληαη νη νηθίεο δύν λνκπειηζηώλ 
εηξήλεο γηα ηε δξάζε ηνπο ελάληηα ζην Απαξηράηλη: ηνπ Λέιζνλ Καληέια θαη ηνπ 

επηζθόπνπ Ληέζκνλη Ρνύηνπ. Δπίζεο ζηελ πεξηνρή βξίζθεηαη θαη ην Κνπζείν Απαξηράηλη, 
ην νπνίν θαη ζα επηζθεθηνύκε. Πηηο αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ ππάξρεη πινύζην 
θσηνγξαθηθό πιηθό, ηαηλίεο ληνθνπκέληα, πξνζσπηθά αληηθείκελα αιιά θαη 

θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο πνπ εμηζηνξνύλ κία από ηηο πην κειαλέο ζειίδεο ζηελ ηζηνξία 
ηεο ρώξαο θαη ηεο αλζξσπόηεηαο. Πην Πνβέην ζα δνύκε θαη ηνλ εκβιεκαηηθό λαό 

Οέηδηλα Κνύληη (Βαζίιηζζα ηνπ Θόζκνπ) ν νπνίνο είλαη αθηεξσκέλνο ζηε Καύξε 
Ξαλαγία. Δίλαη ε κεγαιύηεξε ξσκαηνθαζνιηθή εθθιεζία ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ θαη 
ζεσξείηαη ν θαζεδξηθόο ηνπ ιανύ. Δθεί γίλνληαλ νη κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο γηα ηελ 

νξγάλσζε ηεο αληίζηαζεο ελάληηα ζην Απαξηράηλη – ε ρσξεηηθόηεηά ηνπ θηάλεη ηα 
7.000 άηνκα! ζνλ αθνξά δε ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ, δελ είλαη θαζόινπ ηπραίνο. Ζ 

πξόζνςε κνηάδεη κε ην γξάκκα Α, δειαδή παξαπέκπεη ζην Απαξηράηλη. Δπίζεο ε 
αγηνγξαθία ηεο Καύξεο Ξαλαγίαο κε ηνλ καύξν κηθξό Ηεζνύ θηινηερλήζεθε ην 1973 



από ηνλ ιεπθό λνηηναθξηθαλό θαιιηηέρλε Ιάξη Πθάιη ζην πιαίζην ηεο εθζηξαηείαο γηα ηε 
αλαδήηεζε πόξσλ πνπ ζα δίλνληαλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καύξσλ Λνηηναθξηθαλώλ. 

Δπόκελνο ζηαζκόο ζηελ μελάγεζή καο ζα είλαη θπζηθά ην ζπίηη ηνπ Λέιζνλ Καληέια, ην 
νπνίν ιεηηνπξγεί πιένλ σο κνπζείν. Θαη ηέινο ζα πεξάζνπκε από ην κλεκείν πνπ είλαη 
αθηεξσκέλν ζηνλ καύξν καζεηή ηνπ Πνβέην, Σέθηνξ Ξίηεξζνλ (1963-1976). Ν 

Ξίηεξζνλ δνινθνλήζεθε ζε ειηθία 12 εηώλ από αζηπλνκηθνύο, ζηε δηαδήισζε ππέξ ηνπ 
δηθαηώκαηνο ησλ καύξσλ καζεηώλ λα δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία ηε δηθή ηνπο γιώζζα 

(δνύινπ) θαη όρη ππνρξεσηηθά θαη απνθιεηζηηθά ηα αθξηθάλο όπσο όξηδε ην Απαξηράηλη. 
Κεηά ην ηέινο ηεο μελάγεζήο καο, κεηαθνξά, ηαθηνπνίεζε θαη δείπλν ζην μελνδνρείν 
καο. Γηαλπθηέξεπζε ζην Γηνράλεζκπνπξγθ. 

3ε εκέξα: Γηνράλεζκπνπξγθ – Καηαξξάθηεο Βηθηόξηα (αεξνπνξηθή πηήζε) 

Πήκεξα ακέζσο κεηά ην πξσηλό ζην μελνδνρείν καο, ζα κεηαθεξζνύκε ζην αεξνδξόκην 
απ΄όπνπ ζα πεηάμνπκε γηα ηε γεηηνληθή Εηκπάκπνπε. Άθημε ζηνλ πξννξηζκό καο θαη 
ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο ζηνπο Θαηαξξάθηεο Βηθηόξηα. Αθνινπζεί μελάγεζε 

ζηνπο εμσπξαγκαηηθά εληππσζηαθνύο θαηαξξάθηεο, έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα 
αμηνζέαηα ηεο Αθξηθήο θαη ηνπ θόζκνπ! Απιώλνληαη ζε πιάηνο 1.700 κέηξσλ θαη 

πέθηνπλ από ύςνο 90 έσο 107 κέηξσλ ζην Φαξάγγη ηνπ πνηακνύ Εακβέδε. «Ν θαπλόο 
πνπ βξπράηαη», έηζη νλόκαδαλ νη ηζαγελείο ηνλ πδάηηλν απηό γίγαληα. Ρν πέπιν ηεο 
νκίριεο πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηελ πηώζε ησλ λεξώλ είλαη νξαηό από απόζηαζε 40 

ρηιηνκέηξσλ! Νη θαηαξξάθηεο αλαθαιύθζεθαλ ην 1855 από ηνλ ζθσηζέδν εμεξεπλεηή 
Ληέηβηλη Ιίβηλγθζηνλ (1813-1873), ν νπνίνο έγξαςε γη απηνύο «Ρέηνηα όκνξθε ζέα 

πξέπεη λα αηέληδαλ νη άγγεινη ζην πέηαγκά ηνπο» θαη ηνπο έδσζε ην όλνκα ηεο 
βαζίιηζζάο ηνπ, ηεο Βηθηνξίαο. Ν Ιίβηλγθζηνλ, θπζηθά, ράξε ζε απηή ηελ αλαθάιπςή 
ηνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί ήξσαο ηεο βηθηνξηαλήο επνρήο. Ήηαλ ηεξαπόζηνινο θαη ηαηξόο 

θαη ζεσξείηαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο εμεξεπλεηέο ηεο Αγγιίαο. Δίλαη ν πξώηνο 
Δπξσπαίνο πνπ δηέζρηζε ηελ ηζεκεξηλή Αθξηθή από ηνλ Αηιαληηθό κέρξη ηνλ Ηλδηθό. Νη 

αλαθαιύςεηο ηνπ πξνεγήζεθαλ ηνπ Κνηξάζκαηνο ηεο Αθξηθήο από ηηο κεγάιεο 
επξσπατθέο δπλάκεηο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο γηα μεθνύξαζε θαη δείπλν. 
Γηαλπθηέξεπζε ζηνπο Θαηαξξάθηεο Βηθηόξηα. 

4ε εκέξα: Καηαξξάθηεο Βηθηόξηα – Δζληθό Πάξθν Σζόκπε (Μπνηζνπάλα) – 

αθάξη ρεξζαίν θαη ελ πιω  
Πήκεξα ην πξόγξακκα πεξηιακβάλεη νινήκεξε εθδξνκή γηα ζαθάξη ζε έλα από ηα πην 
δεκνθηιή Δζληθά Ξάξθα ηεο Αθξηθήο, ην Ρζόκπε. Ρν Ρζόκπε βξίζθεηαη ζηε γεηηνληθή 

ρώξα Κπνηζνπάλα θαη εθεί ζα κεηαβνύκε νδηθώο από ηε Εηκπάκπνπε. Ζ Κπνηζνπάλα 
είλαη κία από ηηο πην πινύζηεο ζε ρισξίδα θαη παλίδα ρώξεο ηεο Αθξηθήο. ζν γηα ην 

Ξάξθν Ρζόκπε, εληππσζηάδεη κε ηελ πνηθηινκνξθία ηνπ ράξε ζηνλ νκώλπκν πνηακό πνπ 
ην δηαζρίδεη θαη ζπγθεληξώλεη γύξσ ηνπ πνιιά άγξηα δώα, εηδηθά ηελ επνρή ηεο 
μεξαζίαο. Ζ πεξηνρή κέρξη ηνλ 20ό αηώλα θαηνηθνύληαλ από λνκάδεο Κπαζάξβα πνπ 

κεηαθηλνύληαλ ζπλερώο πξνο αλαδήηεζε ηξνθήο θαη λεξνύ. Κέζα ζε θάπνηα ζπήιαηα 
ηνπ πάξθνπ δηαηεξνύληαη αθόκα ηνηρνγξαθίεο ησλ Κπαζάξβα. Ξξνθαλώο ηα ζπήιαηα 

ρξεζηκνπνηνύληαλ σο θαηαιύκαηα από ηνπο λνκάδεο. Δλ ζπλερεία ε έθηαζε πέξαζε ζην 
Βξεηαληθό Πηέκκα θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1930 απνθαζίζηεθε λα γίλεη κεγάιν Δζληθό 
Ξάξθν. Ρα ζρέδηα θαζπζηέξεζαλ γηα κεξηθά ρξόληα ιόγσ ησλ δπζθνιηώλ πνπ πξνθάιεζε 

ε επέιαζε ηεο κύγαο ηζε-ηζε. Ρειηθά όκσο επνδώζεθαλ. Δκείο ζήκεξα ζην Δζληθό 
Ξάξθν Ρζόκπε ηεο Κπνηζνπάλα ζα απνιαύζνπκε έλα απίζαλν ζαθάξη ηόζν ζηε ζηεξηά 

όζν θαη ζηνλ πνηακό. Θα δνύκε ιηνληάξηα, ειέθαληεο, αληηιόπεο, δέβξεο, θξνθόδεηινπο, 
ηππνπόηακνπο. Κηα εκπεηξία πνπ πξαγκαηηθά ζα ζαο εληππσζηάζεη! Ρν κεζεκέξη ζα 
γεπκαηίζνπκε κέζα ζην πάξθν. Δπηζηξνθή αξγά ην απόγεπκα ζην μελνδνρείν καο ζηε 

Εηκπάκπνπε γηα μεθνύξαζε θαη δείπλν.  Γηαλπθηέξεπζε ζηνπο Θαηαξξάθηεο Βηθηόξηα. 

 
 
 

 



5ε εκέξα: Καηαξξάθηεο Βηθηόξηα – Γηνράλεζκπνπξγθ (αεξνπνξηθή πηήζε) 
Ρν πξσί ρξόλνο γηα κηα ηειεπηαία βόιηα ή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ πνηακό Εακβέδε θαη 

ζηνπο Θαηαξξάθηεο Βηθηόξηα θαη ελ ζπλερεία κεηάβαζε ζην αεξνδξόκην, απ’ όπνπ ζα 
πεηάμνπκε γηα ην Γηνράλεζκπνπξγθ. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν 
καο. Ρν βξάδπ κπνξνύκε λα επηζθεθζνύκε ηελ πνιύ δσληαλή πιαηεία Λέιζνλ Καληέια. 

Δθεί γύξσ από ην άγαικα ηνπ επαλαζηάηε θαη πνιηηηθνύ εγέηε ηεο Λόηηα Αθξηθήο, 
ζπγθεληξώλνληαη πιήζνο θαηαζηήκαηα, εζηηαηόξηα θαη θαθέ. Γεληθώο εθεί ρηππάεη ε 

θαξδηά ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ. Πηελ πιαηεία ζπρλάδνπλ ηόζν νη ληόπηνη, όζν θαη νη 
επηζθέπηεο ηεο πόιεο.  Γηαλπθηέξεπζε ζην Γηνράλεζκπνπξγθ.  
 

6ε εκέξα: Γηνράλεζκπνπξγθ – Πξαηηόξηα – Δζληθό Πάξθν Κξνύγθεξ 
Πήκεξα ην πξσί ζα αθήζνπκε ην Γηνράλεζκπνπξγθ γηα έλα νδηθό ηαμίδη κε πξννξηζκό ην 

δηάζεκν Δζληθό Ξάξθν Θξνύγθεξ. Θαζ΄νδόλ όκσο ζα πεξάζνπκε από ηελ Ξξαηηόξηα, ηε 
κία από ηηο ηξεηο πξσηεύνπζεο ηεο Λόηηαο Αθξηθήο. Νη άιιεο δύν είλαη ην Θέηπ Ράνπλ 
(λνκνζεηηθή) θαη ε Κπινπκθνληέηλ (δηθαζηηθή). Ζ Ξξεηόξηα ηδξύζεθε ην 1855 από ηνλ 

Καξηίλνπο Ξξεηόξηνπο, ηνλ ηδξπηή θαη πξώην πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Λόηηαο 
Αθξηθήο θαη ππήξμε θνηηίδα γηα ηνπο Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο ζηελ Αθξηθή. Ηζηνξηθά ε 

πόιε απηή έπαημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ξόιν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ησλ Κπόεξο. 
Δκείο ζα θάλνπκε κία κηθξή μελάγεζε ζηα βαζηθά αμηνζέαηα θαη ζα επηζθεθηνύκε ην 
Κλεκείν ησλ Ξηνλέξσλ (Βνπξηξέθεξ). Ξξόθεηηαη γηα κία γξαληηέληα θαηαζθεπή πνπ 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα ηηκήζεη ηνπο πξώηνπο νιιαλδνύο απνίθνπο ηνπ Αθξσηεξίνπ ηεο 
Θαιήο Διπίδαο (ην είραλ νλνκάζεη Αθξσηήξην ηεο Απνηθίαο), νη νπνίνη, όηαλ θαηέιαβαλ 

ηελ πεξηνρή νη Βξεηαλνί, αλαγθάζηεθαλ λα θηλεζνύλ πξνο ην εζσηεξηθό ηεο ζεκεξηλήο 
Λόηηαο Αθξηθήο, κεηαμύ 1835-1854, θαη λα πνιεκήζνπλ κε ηνπο ηζαγελείο Ενπινύ. Ρν 
κλεκείν θαηαζθεπάζηεθε ην 2011 θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο Ρόπνο Δζληθήο Θιεξνλνκηάο 

ηεο Σώξαο. πσο θαηαιαβαίλεηε, απηή ηε καγηθή ρώξα ηε ζεσξνύζαλ ηνπο ηειεπηαίνπο 
5 αηώλεο όινη δηθή ηνπο… γηα ηνπο δηθνύο ηνπ ιόγνπο ν θαζέλαο… Νη κόλνη πνπ 

εμαηξνύληαλ από απηό ην παηρλίδη ησλ ζεσξήζεσλ ήηαλ νη Καύξνη Αθξηθαλνί, ζηνπο 
νπνίνπο θαη αλήθεη. Δλ ζπλερεία ζα ζπλερίζνπκε ην νδηθό ηαμίδη καο, αθνινπζώληαο κηα 

εληππσζηαθή δηαδξνκή, γηα ην Δζληθό Ξάξθν Θξνύγθεξ. Ξξόθεηηαη γηα έλα από 
ηα ζεκαληηθόηεξα θαη κεγαιύηεξα άγξηα πάξθα ζε νιόθιεξε ηελ Αθξηθή. Άθημε, 
ηαθηνπνίεζε θαη δείπλν ζην μελνδνρείν καο. Αθνινπζεί δείπλν ζην μελνδνρείν. 

Γηαλπθηέξεπζε ζην Δζληθό Ξάξθν Θξνύγθεξ. 

7ε εκέξα: Δζληθό Πάξθν Κξνύγθεξ – Πνιηηηζηηθό ρωξηό Μαηζάκν - νπαδηιάλδε 

Ζ ζεκεξηλή εκέξα ζα αξρίζεη κε πεξηπέηεηα! Θα θάλνπκε ζαθάξη κε 4Σ4 ζην Δζληθό 
Ξάξθν Θξνύγθεξ. Ρν κεγαιύηεξν θαη ην πην πινύζην ζε βηνπνηθηιόηεηα πάξθν ηεο 

Αθξηθήο. Δηδηθνί ιέλε πσο αθόκα θη αλ κηα κέξα εμαθαληζηνύλ όια ηα άγξηα δώα από 
ηελ ήπεηξν ιόγσ έιιεηςεο ηξνθήο θαη παξάλνκνπ θπλεγηνύ, ζην Ξάξθν Θξνύγθεξ ζα 
εμαθνινπζνύλ λα δνπλ ακέξηκλα. Πήκεξα εθεί θαηνηθνύλ νη πεξίθεκνη Big 5: ιηνληάξηα, 

ιενπαξδάιεηο, ξηλόθεξνη, ειέθαληεο θαη βνπβάιηα. Θα έρνπκε ινηπόλ ηελ επθαηξία λα 
ζαπκάζνπκε από θνληά απηά ηα ππέξνρα δώα ζην άγξην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ. Κεηά 

ην ζαθάξη ζα αλαρσξήζνπκε γηα έλα κηθξνζθνπηθό, θαιά θξπκκέλν κπζηηθό ηεο 
Αθξηθήο: ην αλεμάξηεην ιηιηπνύηεην βαζίιεην ηεο Πνπαδηιάλδεο, ην νπνίν βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζηε Λόηηα Αθξηθή θαη ηε Κνδακβίθε θαη έρεη δύν ηδηαηηεξόηεηεο… Ξξώηνλ είλαη 
ην κνλαδηθό βαζίιεην ζε νιόθιεξε ηελ ήπεηξν! Γεύηεξνλ, νη θάηνηθνί ηνπ, νη Ενπάδη, δελ 
γλώξηζαλ πνηέ θαηαθηεηέο (!) θαη σο εθ ηνύηνπ είλαη ηδηαίηεξα θηιηθνί κε ηνπο ιεπθνύο. 

Αμίδεη ινηπόλ λα γλσξίζνπκε απηόλ ηνλ παξζέλν ηόπν... ν νπνίνο επηπιένλ δηαζέηεη 
εμαηξεηηθά πάξθα γηα ζαθάξη. Πηε δηαδξνκή ζα θάλνπκε κηα ζηάζε ζην πνιηηηζηηθό 

ρσξηό Καηζάκν γηα λα γλσξίζνπκε ηηο ζπλήζεηεο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ησλ Ενπάδη, λα 
δνύκε ηα παξαδνζηαθά ζπίηηα, αιιά θαη λα παξαθνινπζήζνπκε κηα παξάζηαζε κε 
ηνπηθνύο ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα. Δλ ζπλερεία ζα δηαζρίζνπκε πνιιά αθόκε όκνξθα 

ηνπία, ζα πεξάζνπκε από ην ρσξηό Λγθνπέληα Γθιαο, όπνπ ζα δνύκε πώο 
παξαζθεπάδνπλ νη ληόπηνη δηάθνξα αληηθείκελα από θπζεηό γπαιί θαη ηειηθά ζα 

θηάζνπκε ζηε Κακπάλε, ηε κηθξή πξσηεύνπζα ηεο Πνπαδηιάλδεο. Αλώηαηνο άξρνληαο 
ηεο ρώξαο είλαη ν βαζηιηάο Κζνπάηη Γ΄, ν νπνίνο θπβεξλά σο απόιπηνο κνλάξρεο θαη 



θαηαθξίλεηαη από ηελ παγθόζκηα θνηλή γλώκε ιόγσ ηνπ πξνθιεηηθά πνιπδάπαλνπ 
ηξόπνπ δσήο ηνπ… Ξαξ’ όια απηά είλαη αγαπεηόο από ηνπο θαηνίθνπο θαη έρεη 

παληξεπηεί 15 γπλαίθεο! Ζ πνιπγακία είλαη ζεζκόο ζηε Πνπαδηιάλδε. Αμίδεη δε λα 
ζεκεησζεί όηη ηελ πξνίθα ηε δίλεη ν κέιινλ ζύδπγνο ζηελ νηθνγέλεηα ηεο λύθεο θαη απηή 
ζπλήζσο είλαη 17 αγειάδεο! κσο ε Πνπαδηιάλδε πέξα από θνηλσληθό έρεη θαη ηζηνξηθό 

ελδηαθέξνλ… Δπξήκαηα ζηελ πεξηνρή καξηπξνύλ ηελ αλζξώπηλε παξνπζία από ηηο 
αξρέο ηηο ιίζηλεο επνρήο πξηλ από πεξίπνπ 200.000 ρξόληα. Νη πξώηνη θάηνηθνη ήηαλ 

θπλεγνί θαη ηξνθνζπιιέθηεο. Ξξντζηνξηθέο ηνηρνγξαθίεο ζε βξάρνπο ρξνλνινγνύληαη 
πξηλ από 25.000 ρξόληα θαη κέρξη θαη ηνλ 19ν αηώλα. Άθημε, ηαθηνπνίεζε θαη δείπλν ζην 
μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε ζηε Πνπαδηιάλδε. 

8ε εκέξα: νπαδηιάλδε – Πάξθν Χινπρινύε (Ενύινπιαλη) 

Πήκεξα ην πξσί ζα μεθηλήζνπκε κε κία πνιύ ελδηαθέξνπζα επίζθεςε ζην εξγαζηήξην 
ησλ θεκηζκέλσλ θεξηώλ ηεο Πνπαδηιάλδεο θαη ηελ ππαίζξηα ηνπηθή αγνξά. Πην 
εξγαζηήξην θεξνπνηίαο ζα παξαθνινπζήζνπκε ηελ παξαδνζηαθή ηερληθή παξαζθεπήο 

θεξηώλ ζε δηάθνξα ζρήκαηα θαη κεγέζε θαη αλ ζέινπκε κπνξνύκε λα θηηάμνπκε θαη 
κόλνη καο έλα θεξί. Δλ ζπλερεία ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ επαξρία Θνπαδνύινπ Λαηάι 

(Ενύινπιαλη), θαη ζα θαηαιήμνπκε ζην Ξάξθν Σινπρινύε. Ξιένλ βξηζθόκαζηε ζηε 
Σώξα ησλ Ενπινύ ή αιιηώο Ενύινπιαλη ε νπνία ππάγεηαη ζηε Λόηηα Αθξηθή. Πρεδόλ 
νιόθιεξε ε επαξρία Ενύινπιαλη ζήκεξα θαιύπηεηαη από εζληθά πάξθα. Ξξηλ από ηελ 

έιεπζε ησλ Βξεηαλώλ ηνλ 19ν αηώλα ε Ενύινπιαλη απηή ήηαλ βαζίιεην θαη 
θαηαιάκβαλε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ζεκεξηλήο Λόηηαο Αθξηθήο. Άθημε θαη 

ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Ρν ίδην απόγεπκα ζα θάλνπκε ζαθάξη κε 4Σ4 ζην 
Ξάξθν Σινπρινύε, ην νπνίν θεκίδεηαη γηα ην πξόγξακκα πξνζηαζίαο ηνπ ιεπθνύ 
ξηλόθεξνπ. Σάξε ζε απηό ην πξόγξακκα ζην πάξθν ζήκεξα δνπλ νη πεξηζζόηεξνη ιεπθνί 

ξηλόθεξνη από όιν ηνλ θόζκν! Κεηά ην ζαθάξη ζα απνιαύζνπκε ην δείπλν ζην 
μελνδνρείν καο.  Γηαλπθηέξεπζε ζηε Ενύινπιαλη. 

9ε εκέξα: Πάξθν Χινπρινύε – Νηέξκπαλ (Ενύινπιαλη) 
Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ παξαζαιάζζηα πόιε Ληέξκπαλ, ε νπνία έρεη ραξαθηεξηζηεί 

σο ε πην πξάζηλε ηνπ πιαλήηε. Δίλαη από ηηο πην ππθλνθαηνηθεκέλεο ηεο Αθξηθήο πνπ 
βιέπνπλ ζηνλ Ηλδηθό Υθεαλό θαη θαηνηθείηαη από ηε θπιή Ενπινύ. Ν πξώηνο Δπξσπαίνο 

πνπ αληίθξηζε ηελ πεξηνρή ηεο Ληέξκπαλ ήηαλ ν Βάζθν Ληε Γθάκα ηα Σξηζηνύγελλα ηνπ 
1497. Δμ νπ θαη νλόκαζε ηελ πεξηνρή Λαηάι. Ν πνξηνγάινο εμεξεπλεηήο ζε εθείλν ην 
ηαμίδη ηνπ είρε μεθηλήζεη από ηελ Δπξώπε πξνο αλαδήηεζε ηεο Ηλδίαο.   Άθημε ζηελ 

Ληέξκπαλ θαη πεξηήγεζε ζηελ πόιε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα πεξάζνπκε από ην 
εληππσζηαθό Γεκαξρείν, ηνλ αλαπαιαησκέλν ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό, ηελ ηλδηθή αγνξά 

θαζώο θαη από ην ιηκάλη ηεο πόιεο. Σξόλνο γηα βόιηεο ζηελ παξαιία κε ην θεκηζκέλν 
Δλπδξείν Νπζάθα. Ραθηνπνίεζε θαη δείπλν ζην μελνδνρείν καο.  Γηαλπθηέξεπζε ζηελ 
Ληέξκπαλ. 

 
10ε εκέξα: Νηέξκπαλ – Γηαδξνκή ηωλ Κήπωλ: Πξη Διίδακπεζ, Δζληθόο Γξπκόο 

Σζηηζηθάκα, Νάηζλα (αεξνπνξηθή πηήζε) 
Πήκεξα ζα αθήζνπκε πίζσ καο ηε Σώξα ησλ Ενπινύ γηα λα αξρίζνπκε ηελ πνιπήκεξε 
εμεξεύλεζή καο ζηελ παλέκνξθε Γηαδξνκή ησλ Θήπσλ ζηε Λόηηα Αθξηθή. Ζ δηαδξνκή 

απηή αξρίδεη από ην Ξνξη Διίδακπεζ θαη θηάλεη σο ην Θέηπ Ράνπλ, αθνινπζώληαο ζε 
κήθνο 300 ρικ. ηελ αθηνγξακκή ηνπ Ηλδηθνύ Υθεαλνύ ζην Αλαηνιηθό Αθξσηήξην. 

Νιόθιεξε ε δηαδξνκή θαιύπηεηαη από ππθλά δάζε θαη εθηάζεηο κε πινύζηα βιάζηεζε 
θαη παλέκνξθα ινπινύδηα πνπ θαηεβαίλνπλ από ηα βνπλά θαη θηάλνπλ σο ηε ζάιαζζα. 
Κηιάκε γηα έλα αιεζηλά παξαδεηζέλην πεξηβάιινλ γεκάην κε ιίκλεο, πνηάκηα θαη ρξπζέο 

ακκώδεηο παξαιίεο. Δθεί ζα δνύκε πιήζνο παξαδείζησλ πηελώλ θαη άιισλ δώσλ πνπ 
δνπλ ακέξηκλα θαη αλελόριεηα ζηε δηθή ηνπο γε ηεο Δπαγγειίαο. Πε απηή ηε δηαδξνκή 

επίζεο θαιιηεξγνύληαη πινύζηεο θπηείεο, ππάξρνπλ θάξκεο ζηξνπζνθακήισλ (από εδώ 
πξνέξρνληαη ηα πεξίθεκα θηεξά), αιιά απιώλεηαη θαη ν Γξόκνο ηνπ Θξαζηνύ ηεο Λόηηαο 
Αθξηθήο. Υο γλσζηόλ ην θξαζί απηό είλαη έλα από ηα θαιύηεξα ηνπ θόζκνπ. Ακέζσο 

κεηά ην πξσηλό καο, ινηπόλ, ζα αλαρσξήζνπκε από ην μελνδνρείν καο ζηελ Ληέξκπαλ 



γηα ην αεξνδξόκην απ΄όπνπ ζα πεηάμνπκε γηα ην Ξνξη Διίδακπεζ, ηε κεγαιύηεξε πόιε 
ηνπ Αλαηνιηθνύ Αθξσηεξίνπ, κε ηελ σξαία αξρηηεθηνληθή θαη ηηο καγεπηηθέο παξαιίεο. 

Κηα πόιε πνπ πξσηνεπνίθεζαλ νη Ξνξηνγάινη θαη ζηε ζπλέρεηα νη Νιιαλδνί θαη νη 
Άγγινη. Άθημε θαη παλνξακηθή μελάγεζε ηνπ Ξνξη Διίδακπεζ. Πηε ζπλέρεηα ζα 
αλαρσξήζνπκε γηα ηελ πεξίθεκε Γηαδξνκή ησλ Θήπσλ κε πξώηε ζηάζε ηνλ Δζληθό 

Γξπκό Ρζηηζηθάκα, κηα πεξηνρή απαξάκηιιεο νκνξθηάο, όπνπ κπνξνύκε λα 
πεξπαηήζνπκε ζε κνλνπάηηα θαη λα πεξάζνπκε θξεκαζηέο γέθπξεο, απνιακβάλνληαο 

ηελ πινύζηα βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο, κέρξη λα θαηαιήμνπκε ζηνλ Ηλδηθό Υθεαλό. 
Δπόκελε ζηάζε καο ζα είλαη ην εθπιεθηηθό γξαθηθό ρσξηνπδάθη Πηόξκο Οίβεξ. Δίλαη 
ρηηζκέλν πάλσ ζε παξαιία ζηνλ Ηλδηθό Υθεαλό εθεί όπνπ εθβάιιεη ν νκώλπκνο πνηακόο 

ζηε ζάιαζζα. Ρειηθόο πξννξηζκόο καο γηα ζήκεξα, ε παξαζαιάζζηα πόιε Λάηζλα. 
Ξξόθεηηαη γηα κία ήζπρε, γξαθηθή, εηδπιιηαθή πόιε, ρηηζκέλε πάλσ ζηε παξαιία ζε έλα 

παλέκνξθν θαη θαηαπξάζηλν θπζηθό ηνπίν. Ρνλ 19ν αηώλα είρε γίλεη καγλήηεο γηα ηνπο 
ρξπζνζήξεο πνπ θπλεγνύζαλ ρξπζό ζηα πνηάκηα ηεο. Διάρηζηα πξάγκαηα όκσο 
γλσξίδνπκε γηα ηε δσή ζηελ πεξηνρή πξηλ από ηελ έιεπζε ησλ απνίθσλ. Πήκεξα ε πόιε 

είλαη έλα νλεηξηθό εζπραζηήξην θαη… παξάδεηζνο ηνπ γθνιθ. Κεηά ηελ μελάγεζή καο 
ζηηο θπζηθέο νκνξθηέο ηεο Λάηζλα ζα κεηαθεξζνύκε ζην μελνδνρείν καο γηα 

ηαθηνπνίεζε θαη δείπλν. Γηαλπθηέξεπζε ζηε Λάηζλα. Ακέζσο κεηά ην πξσηλό καο, 
ινηπόλ, ζα αλαρσξήζνπκε από ην μελνδνρείν καο ζηελ Ληέξκπαλ γηα ην αεξνδξόκην 
απ΄όπνπ ζα πεηάμνπκε γηα ην Ξνξη Διίδακπεζ, ηε κεγαιύηεξε πόιε ηνπ Αλαηνιηθνύ 

Αθξσηεξίνπ, κε ηελ σξαία αξρηηεθηνληθή θαη ηηο καγεπηηθέο παξαιίεο. Κηα πόιε πνπ 
πξσηνεπνίθεζαλ νη Ξνξηνγάινη θαη ζηε ζπλέρεηα νη Νιιαλδνί θαη νη Άγγινη. Άθημε θαη 

παλνξακηθή μελάγεζε ηνπ Ξνξη Διίδακπεζ. Πηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ 
πεξίθεκε Γηαδξνκή ησλ Θήπσλ κε πξώηε ζηάζε ηνλ Δζληθό Γξπκό Ρζηηζηθάκα, κηα 
πεξηνρή απαξάκηιιεο νκνξθηάο, όπνπ κπνξνύκε λα πεξπαηήζνπκε ζε κνλνπάηηα θαη λα 

πεξάζνπκε θξεκαζηέο γέθπξεο, απνιακβάλνληαο ηελ πινύζηα βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο, 
κέρξη λα θαηαιήμνπκε ζηνλ Ηλδηθό Υθεαλό. Δπόκελε ζηάζε καο ζα είλαη ην εθπιεθηηθό 

γξαθηθό ρσξηνπδάθη Πηόξκο Οίβεξ. Δίλαη ρηηζκέλν πάλσ ζε παξαιία ζηνλ Ηλδηθό Υθεαλό 
εθεί όπνπ εθβάιιεη ν νκώλπκνο πνηακόο ζηε ζάιαζζα. Ρειηθόο πξννξηζκόο καο γηα 

ζήκεξα, ε παξαζαιάζζηα πόιε Λάηζλα. Ξξόθεηηαη γηα κία ήζπρε, γξαθηθή, εηδπιιηαθή 
πόιε, ρηηζκέλε πάλσ ζηε παξαιία ζε έλα παλέκνξθν θαη θαηαπξάζηλν θπζηθό ηνπίν. 
Ρνλ 19ν αηώλα είρε γίλεη καγλήηεο γηα ηνπο ρξπζνζήξεο πνπ θπλεγνύζαλ ρξπζό ζηα 

πνηάκηα ηεο. Διάρηζηα πξάγκαηα όκσο γλσξίδνπκε γηα ηε δσή ζηελ πεξηνρή πξηλ από 
ηελ έιεπζε ησλ απνίθσλ. Πήκεξα ε πόιε είλαη έλα νλεηξηθό εζπραζηήξην θαη… 

παξάδεηζνο ηνπ γθνιθ. Κεηά ηελ μελάγεζή καο ζηηο θπζηθέο νκνξθηέο ηεο Λάηζλα ζα 
κεηαθεξζνύκε ζην μελνδνρείν καο γηα ηαθηνπνίεζε θαη δείπλν. Γηαλπθηέξεπζε ζηε 
Λάηζλα. 

11ε εκέξα: Γηαδξνκή ηωλ Κήπωλ: Νάηζλα – Μόζει Μπέη – Μνληαγθνύ  
Πήκεξα ζα ζπλερίζνπκε ηελ πνξεία καο ζηε Γηαδξνκή ησλ Θήπσλ. Ξξσηλή αλαρώξεζε 

γηα ηελ παλέκνξθε πόιε - ιηκάλη Κόζει Κπέη, ζην δπηηθό άθξν ηεο δηαδξνκήο. Ζ 
πεξηνρή είλαη αγξνηηθή θαη δηαζέηεη θνηηάζκαηα αεξίνπ, άξα είλαη κία πινύζηα πεξηνρή. 

Ρα πξώηα δείγκαηα δσήο ρξνλνινγνύληαη πξηλ από 164.000 ρξόληα αιιά ν πξώηνο 
επξσπαίνο επηζθέπηεο ηεο ήηαλ ν πνξηνγάινο εμεξεπλεηήο Βαξζνινκαίνο Ληίαο ην 

1488. Ν Ληίαο βξέζεθε εθεί γηα αλεθνδηαζκό ζε λεξό, θαζ’ νδόλ πξνο ηελ εμεύξεζε ησλ 
Ηλδηώλ. Ιόγσ ηνπ εύθνξνπ εδάθνπο άξρηζε λα εξεπλά ηνλ θόιπν αιιά απηό εμόξγηζε 
ηνπο ηζαγελείο νη νπνίνη ηνλ θπλήγεζαλ κε πέηξεο θη έηζη αλαγθάζηεθε λα θύγεη. Ρν 

1497, θαηέθζαζε θαη ν Βάζθν Ληε Γθάκα… Δθείλνο πιένλ γλώξηδε πνύ παηνύζε θαη ηη ζα 
έβξηζθε (ε πεξηνρή είρε ραξηνγξαθεζεί από ηνλ Ληίαο) θαη απνθάζηζε λα ελεξγήζεη 

δηαθνξεηηθά… Ξαδάξεςε αγειάδεο κε ηνπο ληόπηνπο θη έηζη ηζηνξηθά ζηελ πεξηνρή Κόζει 
Κπέη, απ’ όιε ηελ Αθξηθή, θαηαγξάθεθε ε πξώηε αγνξαπσιεζία κεηαμύ Αθξηθαλώλ θαη 
Δπξσπαίσλ. Δκείο ζήκεξα ζα θάλνπκε κία κηθξή μελάγεζε ζηελ όκνξθε πόιε. Θα 

μεθηλήζνπκε από ην Ραρπδξνκηθό Γέληξν, πνπ ζεσξείηαη ηζηνξηθό νξόζεκν ηεο Κόζει 
Κπέη. Ρν δέληξν βξίζθεηαη θνληά ζηελ πεγή αλεθνδηαζκνύ ηνπ Ληίαο θαη γηα ρξόληα 

ρξεζηκνπνηνύληαλ σο ζεκείν κελπκάησλ κεηαμύ ησλ επξσπαίσλ εμεξεπλεηώλ. Ρα 
κελύκαηα ηα άθελαλ ν έλαο ζηνλ άιιν κέζα ζε κπόηεο πνπ ηηο θξεκνύζαλ ζηα θιαδηά 



θαη αθνξνύζαλ θπξίσο ηαμηδησηηθέο παξαηεξήζεηο, εληνπηζκό θηλδύλσλ θηι. Αθνινπζεί 
ην Κνπζείν Ληίαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηξία εθζεζηαθά θέληξα: ην Λαπηηθό Κνπζείν, 

ην Κνπζείν ησλ Θνρπιηώλ & Ταξηώλ θαη ηηο Απνηθηαθέο Πηηαπνζήθεο. Δπίζεο ζηνπο 
βνηαληθνύο ζηνπο θήπνπο ηνπ θαιιηεξγείηαη κεγάιε πνηθηιία θπηώλ ηεο πεξηνρήο. Κεηά 
ζα θάλνπκε θαη κία βόιηα ζην δσληαλό ιηκάλη, ζην νπνίν πέξα από ηελ εκπνξηθή θίλεζε, 

ν θόζκνο καδεύεηαη θαη γηα ςπραγσγία.  Πηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην 
Κνληαγθνύ κηα ελδηαθέξνπζα κηθξή πόιε 180 ρηιηόκεηξα από ην Θέηπ Ράνπλ, όπνπ ζα 

δηαλπθηεξεύζνπκε. Άθημε, ηαθηνπνίεζε θαη δείπλν ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε 
ζηε Κνληαγθνύ. 

12ε εκέξα: Γηαδξνκή ηωλ Κήπωλ: Μνληαγθνύ – Ρόκπεξηζνλ – Γνπόξηζεζηεξ – 
Κέηπ Σάνπλ  

Πήκεξα ζα ζπλερίζνπκε ηελ πνξεία καο ζηε Γηαδξνκή ησλ Θήπσλ κέρξη λα θηάζνπκε 
ζην Θέηπ Ράνπλ πνπ είλαη θαη ην ηέξκα ηεο. Θαζ’ νδόλ ζα θάλνπκε δύν ζηάζεηο, ζε δύν 
πνιύ ηδηαηηέξεο πόιεηο. Ξξώηε είλαη ε Οόκπεξηζνλ, πνπ θεκίδεηαη γηα ηνπο εμαηξεηηθνύο 

ακπειώλεο θαη ηηο ηξηαληαθπιιηέο ηεο. Ζ Οόκπεξηζνλ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ 
παγθνζκίσο δηάζεκνπ Γξόκνπ ηνπ Θξαζηνύ ηεο Λόηηαο Αθξηθήο, ζηελ πεξίθεκε Δζληθή 

Νδό 62. Ζ πόιε ηδξύζεθε ην 1853 θαη πήξε ηελ νλνκαζία ηεο από ηνλ Γξ Γνπίιηακ 
Οόκπεξηζνλ, έλαλ ζθνηζέδν-νιιαλδό ππνπξγό ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Κεηαξξύζκηζεο. 
Δπόκελνο ζηαζκόο καο είλαη ε νξεηλή Γνπόξηζεζηεξ, ε νπνία είλαη θαηαζθεύαζκα ησλ 

απνίθσλ πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπζνύλ αλελόριεηνη ηνλ θπζηθό πινύην ηεο. Ζ 
επξύηεξε πεξηνρή αλαθαιύθζεθε από ηνπο Ξνξηνγάινπο αιιά απνηθήζεθε ηνλ 15ν 

αηώλα από ηνπο Νιιαλδνύο. Ρόηε νη ληόπηνη εθδηώρζεθαλ θαη νη λένη θάηνηθνη 
εθκεηαιιεπηήθαλ ηα πινύζηα ζε άγξηα δσή εδάθε γηα άθξαην θπλήγη άγξησλ δώσλ πξνο 
εμαγσγή θαη γηα εθηξνθή αγειάδσλ. Ρνλ 18ν αηώλα θαηέθζαζαλ θαη νη Βξεηαλνί, νη 

νπνίνη ζπλέπξαμαλ κε ηνπο Νιιαλδνύο. Ζ ζεκεξηλή πόιε, (ε νπνία ηδξύζεθε ην 1820) 
είλαη ρηηζκέλε ζηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνύ Κπξίληη θαη ε βαζηθή πεγή εηζνδήκαηόο κέρξη 

ηνλ 20ν αηώλα ήηαλ ην εκπόξην ειεθάλησλ κέζσ ηεο Νιιαλδηθήο Δηαηξίαο ησλ 
Αλαηνιηθώλ Ηλδηώλ. Ρηο άδεηεο εμαγσγήο ησλ δώσλ ηηο εμέδηδε ε ίδηα ε νιιαλδηθή 
εηαηξεία. πσο αληηιακβάλεζηε νη άδεηεο απηέο, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ήηαλ 

μεθάζαξα παξάλνκεο. Ρειηθά νη Καύξνη Αθξηθαλνί άξρηζαλ λα επηζηξέθνπλ ζηελ 
πεξηνρή ηεο Γόξηζεζηεξ ηνλ 20ν αηώλα, κεηά ηνλ Ξξώην Ξαγθόζκην Ξόιεκν, σο θζελά 

ακεηβόκελνη εξγάηεο... Κεηά ηε Γόξηζεζηεξ, ζα ζπλερίζνπκε ζηε Γηαδξνκή ησλ Θήπσλ, 
κέρξη ην Θέηπ Ράνπλ, ην νπνίν ζεσξείηαη κία από ηηο νκνξθόηεξεο πόιεηο ηνπ θόζκνπ. 
Δίλαη ε δηνηθεηηθή πξσηεύνπζα ηεο Λόηηαο Αθξηθήο θαη ε παιαηόηεξε απνηθία ησλ 

Δπξσπαίσλ ζην λόηην ηκήκα ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ. Κεηαθνξά, ηαθηνπνίεζε θαη 
δείπλν ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε ζην Θέηπ Ράνπλ. 

13ε εκέξα: Κέηπ Σάνπλ (μελάγεζε) 
Κία πόιε ζηελ άθξε κηαο επείξνπ δελ ζεκαίλεη πάληα πσο είλαη κηα μεραζκέλε πόιε. 

Πηελ πεξίπησζε κάιηζηα απηή ζπκβαίλεη αθξηβώο ην αληίζεην. Θνζκνπνιίηηθν, γεκάην 
δσή θαη ρξώκαηα, ην Θέηπ Ράνπλ θαη ε επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ, ζπλδπάδνπλ 

ηελ απνηθηνθξαηηθή ηζηνξία κε ην κέιινλ ηεο Αθξηθαληθήο Ζπείξνπ. Ρν Κέηπ 
Σάνπλ (Ξόιε ηνπ Αθξσηεξίνπ) είλαη ε ηξίηε ζε πιεζπζκό πόιε ηεο Λόηηαο Αθξηθήο θαη 
πξσηεύνπζα ηεο επαξρίαο Γπηηθό Αθξσηήξην. Φεκίδεηαη γηα ην ηζηνξηθό θαη παλέκνξθν 

ιηκάλη ηνπ, ηελ πινύζηα ρισξίδα (πεξηιακβάλεηαη ζηε Γηαδξνκή ησλ Θήπσλ) θαη γηα δύν 
κνλαδηθά γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά: Ρν Ρξαπεδνεηδέο ξνο πνπ δεζπόδεη πάλσ από 

ηελ πόιε θαη ην εληππσζηαθό Αθξσηήξην ηεο Θαιήο Διπίδαο, πνπ βξίζθεηαη πεξί ηα 30 
ρηιηόκεηξα λόηηα ηνπ νηθηζκνύ. Δπηπιένλ ην Θέηπ Ράνπλ δηαζέηεη ηε κεγαιύηεξε 
βηνπνηθηιόηεηα ζε όιν ηνλ πιαλήηε! Κόλν ζην Ρξαπεδνεηδέο ξνο έρνπλ θαηαγξαθεί 

2.200 είδε θπηώλ… θαη γη απηό ηόζν ε πόιε όζν θαη ην όξνο είλαη Κλεκεία Ξαγθόζκηαο 
Θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Σάξε ζηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ην Θέηπ Ράνπλ έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο ν Θαιύηεξνο Ξξννξηζκόο ζηνλ Θόζκν, από ηηο δηεζλνύο θύξνπο 
εθεκεξίδεο New York Times θαη ηελ Daily Telegraph. Ζ Ξόιε ηνπ Αθξσηεξίνπ ηδξύζεθε 
από ηνπο Νιιαλδνύο ην 1652 σο ζηαζκόο αλεθνδηαζκνύ γηα ηα πινία ηνπο πνπ 

κεηέβαηλαλ ζηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή, ηηο Ηλδίεο θαη ηελ Άπσ Αλαηνιή. Γξήγνξα ν νηθηζκόο 



απηόο θαηέζηε από ηελ Νιιαλδηθή Δηαηξεία ησλ Αλαηνιηθώλ Ηλδηώλ σο ε κεγαιύηεξε 
πόιε ζηε Λόηηα Αθξηθή κέρξη ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ θαη ηνπ Ληέξκπαλ. 

Δκείο ζήκεξα ζα αξρίζνπκε ηελ μελάγεζή καο από ην Ρξαπεδνεηδέο ξνο, ζην νπνίν ζα 
αλεβνύκε κε ηειεθεξίθ. Από εθεί ζα αηελίζνπκε νιόθιεξν ην Θέηπ Ράνπλ πνπ είλαη 
ακθηζεαηξηθά ρηηζκέλν ζηε ιεθάλε πνπ ζρεκαηίδεηαη από ην ζπγθεθξηκέλν βνπλό θαη ηα 

γεηηνληθά Πίγθλαι Σηι, Θεθάιη ηνπ Ιηνληαξηνύ θαη Θνξπθή ηνπ Γηαβόινπ. Δλ ζπλερεία 
ζα επηζθεθηνύκε ηνπο Δηαηξηθνύο Θήπνπο. Ξξόθεηηαη γηα κία ηεξάζηηα θαηάθπηε πεξηνρή 

κε δάζε θαη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο κέζα ζην θέληξν ηεο πόιεο. Θεζπίζηεθε κε ηελ 
νλνκαζία Δηαηξηθνί Θήπνη ην 1650 από ηελ Νιιαλδηθή Δηαηξεία Αλαηνιηθώλ Ηλδηώλ κε 
ζθνπό ηελ θαιιηέξγεηα εηδώλ αλεθνδηαζκνύ γηα ηα εκπνξηθά θαη εμεξεπλεηηθά θαξάβηα 

πνπ θαηεπζύλνληαλ πξνο ηηο Ηλδίεο θαη ηελ Άπσ Αλαηνιή. Πήκεξα ζεσξείηαη ν 
παιαηόηεξνο θήπνο ηεο Αθξηθήο θαη θπζηθά είλαη κλεκείν Ξαγθόζκηαο Φπζηθήο 

Θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Πηε ζπλέρεηα ζα πάκε ζηελ παιηά πόιε όπνπ ζα δνύκε όια 
ηα ηζηνξηθά ηεο κλεκεία, όπσο ην Θάζηξν, ηελ Νιιαλδηθή Δθθιεζία, ην παιηό 
Γεκαξρείν, ηελ ηνπηθή Βνπιή, ην Ξξνεδξηθό Κέγαξν θαζώο θαη ηελ εθπιεθηηθή 

απνβάζξα ηνπ ιηκαληνύ. Φπζηθά δελ ζα παξαιείςνπκε ην Θαηάιπκα ησλ Πθιάβσλ, έλα 
από ηα παιαηόηεξα θηίζκαηα ηνπ Θέηπ Ράνπλ. Αλεγέξζεθε ην 1670 θαη ιεηηνπξγνύζε 

κέρξη θαη ηνλ 19ν αηώλα σο ρώξνο δηαινγήο ησλ Αθξηθαλώλ (αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη 
παηδηώλ) πνπ δηα ηεο απαγσγήο θαη ηεο βίαο δηνρεηεύνληαλ ζηα ζθιαβνπάδαξα ηόζν ηεο 
Αθξηθήο όζν θαη ηνπ Λένπ Θόζκνπ από ηελ Νιιαλδηθή Δηαηξεία Αλαηνιηθώλ Ηλδηώλ. Πην 

Κνπζείν απηό ζήκεξα, ζα γλσξίζνπκε πνιιά θαη ζεκαληηθά ζηνηρεία γη απηέο ηηο 
βάλαπζεο θαη απάλζξσπεο δηαδηθαζίεο. Ρν κόηην ηνπ κνπζείνπ είλαη «Από ηα αλζξώπηλα 

ιάζε ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα». Κεηά ζα επηζθεθηνύκε ην παλέκνξθν θαη πνιύρξσκν 
Κπν-Θαπ, ηελ παιηά γξαθηθή ζπλνηθία ησλ Καιαηζηαλώλ πνπ είλαη ακθηζεαηξηθά 
ρηηζκέλε ζηνπο πξόπνδεο ηνπ Πίγθλαι Σηι. Ξξόθεηηαη γηα κία πξώελ ππνβαζκηζκέλε θαη 

γθεηνπνηεκέλε ζπλνηθία, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ηνλ 19ν αηώλα. Πήκεξα απνηειεί ηκήκα 
ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηνπ Θέηπ Ράνπλ θαη είλαη ν παιαηόηεξνο θαη θαιύηεξα 

δηαηεξεκέλνο νηθηζκόο κεηαλαζηώλ ζε νιόθιεξε ηελ Αθξηθή. Θαη γηα ην ηέινο ζα 
αθήζνπκε ηελ Μελάγεζε ησλ Γηακαληηώλ… Θα επηζθεθηνύκε ην νιόιακπξν Κνπζείν 

ησλ Γηακαληηώλ ζην Θέηπ Ράνπλ, ζηνπο πξόπνδεο ηνπ Ρξαπεδνεηδνύο ξνπο, όπνπ ζα 
κάζνπκε ηα πάληα γηα ηελ ηζηνξία ηνπ θπλεγηνύ ησλ δηακαληηώλ ζηε Καύξε Ήπεηξν. 
ια άξρηζαλ ην 1866, όηαλ ν γηνο ελόο αγξόηε, ν 15άρξνλνο ηόηε  Έξαζκνο Ρδέηθνκπο 

αλαθάιπςε παίδνληαο ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο πόιεο Θίκπεξιη, ζηηο όρζεο ηνπ 
Ξνηακνύ Ξνξηνθάιη, ην Δύξεθα!, κία αζηξαθηεξή πέηξα 21 θαξαηίσλ… (H Θίκπεξιη 

απέρεη πεξίπνπ 950 ρικ. από ην Θέηπ Ράνπλ, πξνο βνξξά.) Φπζηθά ν Έξαζκνο δελ 
θαηάιαβε ηη ήηαλ ε πέηξα. Ν παηέξαο ηνπ ηελ έδεημε ζηελ αγνξά θαη ηελ πνύιεζε. Ζ 
πέηξα θαηέιεμε ζηα ρέξηα έκπεηξσλ επξσπαίσλ… νη νπνίνη έζπεπζαλ λα ξσηήζνπλ ηνλ 

αγξόηε πνύ ηε βξήθε. Θη έηζη ζύληνκα εκθαλίζηεθαλ νη επελδπηέο Πέζηι Οόνπληο (ιίγν 
αξγόηεξα πξσζππνπξγόο ηεο Λόηηαο Αθξηθήο) θαη Πεξ Έξλζη Νπεράηκεξ, θαη ζην 

Θίκπεξιη άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνύλ νξπρεία δηακαληηώλ… Ν Πέζηι Οόνπληο κνλνπώιεζε ηα 
νξπρεία θαη δεκηνύξγεζε ηνλ επηρεηξεκαηηθό θνινζζό δηακαληηώλ De Beers θαη ν 
Νπελράηκεξ έγηλε ζύκθσλα κε ην πεξηνδηθό Forbes ν πινπζηόηεξνο άλζξσπνο ηνπ 

πιαλήηε… Πε απηό ην κνπζείν ινηπόλ ζα κάζνπκε γηα κία αθόκε ηζηνξία εθκεηάιιεπζεο 
ζηε Καύξε Ήπεηξν… Κε όιεο απηέο ηηο εληππσζηαθέο εηθόλεο θαη ηηο πνιύ δηδαθηηθέο, ζα 

επηζηξέςνπκε ην απόγεπκα ζην μελνδνρείν καο γηα μεθνύξαζε θαη δείπλν. 
Γηαλπθηέξεπζε ζην Θέηπ Ράνπλ. 

14ε εκέξα: Αθξωηήξην ηεο Καιήο Διπίδαο (κεγάιε εμεξεύλεζε) 
Πήκεξα ζα εμεξεπλήζνπκε ην λνηηόηεξν άθξν ηεο ρώξαο θαη νιόθιεξεο ηεο επείξνπ, ην 

παγθνζκίσο δηάζεκν γηα ηελ νκνξθηά, ηελ ηζηνξηθή θαη λαπηηθή ζεκαζία ηνπ, Αθξσηήξην 
ηεο Θαιήο Διπίδαο. Βεβαίσο εδώ πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε πσο γηα ηνπο επηζηήκνλεο, ην 
ζπγθεθξηκέλν αθξσηήξην δελ είλαη ην λνηηόηεξν ηεο Αθξηθήο όπσο έρεη δηεζλώο 

θαηαρσξεζεί. Ρν αιεζηλό λνηηόηεξν άθξν ηεο επείξνπ είλαη ην Αθξσηήξην ησλ Βειόλσλ 
ή Αγθνύιηαο, πεξίπνπ 150 ρικ. λνηηνδπηηθά ηεο Θαιήο Διπίδαο. Αιιά, πείηε από ιάζνο 

ησλ πξώησλ ζαιαζζνπόξσλ, πείηε από ξνκαληηζκό, απηή ε παξαλόεζε δελ δηνξζώζεθε 
πνηέ ζηελ παγθόζκηα ζπλείδεζε…  Ρν αθξσηήξην ηεο Θαιήο Διπίδαο είλαη βξαρώδεο θαη 



απόθξεκλν. Ξξόθεηηαη γηα έλα ζπλεζηζκέλν ζηελ όςε απόηνκν θαη άγξην αθξσηήξην, 
πνπ όκσο ππήξμε πνιύ ζπνπδαίν ηελ επνρή ησλ εμεξεπλήζεσλ, θαηά ηελ αλαδήηεζε 

ησλ Ηλδηώλ. Ξξώηνο εμεξεπλεηήο πνπ έθζαζε εθεί ήηαλ ν πνξηνγάινο ζαιαζζνπόξνο 
Βαξζνινκαίνο Ληηάο, κόιηο 35 ρξόληα κεηά ηελ Άισζε ηεο Θσλζηαληηλνύπνιεο, ην 
1488, ν νπνίνο ην νλόκαζε Αθξσηήξην ησλ Ρξηθπκηώλ, ιόγσ ηεο κεγάιεο 

ζαιαζζνηαξαρήο πνπ αληηκεηώπηζε ζηε πεξηνρή. κσο ν ηόηε πνξηνγάινο βαζηιηάο, 
Ησάλλεο Β΄, δηαηζζαλόκελνο όηη ηειηθά από εθεί ζπλερίδεη αλαηνιηθά ν ζαιάζζηνο 

δξόκνο πξνο ηελ Ηλδία ην νλόκαζε επίζεκα Αθξσηήξην ηεο Θαιήο Διπίδαο. Ξξάγκαηη, ν 
αηζηόδνμνο βαζηιηάο είρε δίθην. To 1652 όηαλ θαηέιαβαλ ηελ πεξηνρή νη Νιιαλδνί θαη 
ίδξπζαλ ηελ Απνηθία ηνπ Αθξσηεξίνπ ζηε Λόηηα Αθξηθή, άιιαμαλ ηελ νλνκαζία ηνπ ζε 

Αθξσηήξην ηεο Απνηθίαο. Ρν 1795 θαη ελώ ε Νιιαλδία βξηζθόηαλ ππό ηε γαιιηθή θαηνρή 
ηνπ Λαπνιένληα ην αθξσηήξην θαηέιαβαλ νη Άγγινη θαη επαλέθεξαλ ηελ αξρηθή 

νλνκαζία ηνπ. Ξαξέκεηλε ζ΄απηνύο, κέρξη ην 1910. Ξάλησο γηα λα κελ 
κπεξδεπόκαζηε, Αθξωηήξην ηεο Καιήο Διπίδνο νλνκάδεηαη νιόθιεξε ε ρεξζόλεζνο 
ηεο νπνίαο απνηειεί εζραηηά, θαζώο θαη ε γύξσ επεηξσηηθή πεξηνρή πνπ απνηέιεζε 

δηνηθεηηθά κία από ηηο ηέζζεξηο επαξρίεο ηεο Λνηηναθξηθαληθήο Έλσζεο (επί βξεηαληθήο 
θπξηαξρίαο) κε πξσηεύνπζα ην Θέηπ Ράνπλ. Πήκεξα ινηπόλ ζηελ μελάγεζή καο ζα 

θηλεζνύκε λόηηα. Θα πεξάζνπκε από ηα πνιύ όκνξθα θνζκνπνιίηηθα πξνάζηηα ηνπ Θέηπ 
Ράνπλ θαη ζα βγνύκε ζηε θύζε. Θα απνιαύζνπκε ην ππέξνρν θαη θαηάθπην ηνπίν ηνπ 
Ρξαπεδνεηδνύο ξνπο θαη ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ηνλ παλέκνξθν Κόιπν Χάνπη ζηνλ 

Αηιαληηθό. Δθεί ζα δνύκε ηελ νκώλπκε πόιε-ζέξεηξν κε ηα ηξία γαιιηθά θξνύξηα, ηελ 
εληππσζηαθή παξαιία θαη ηα εζηηαηόξηα πςειήο θνπδίλαο πνπ εηδηθεύνληαη ζηα 

ζαιαζζηλά. Ν Θόιπνο Σάνπη είλαη θαη δηάζεκνο ζεξθόηνπνο, γηα πνιύ θαιά 
εθπαηδεπκέλνπο επαγγεικαηίεο ζέξθεξ. Ρν θύκα εθεί θηάλεη πνιιέο θνξέο ηα 14 κέηξα! 
Από ην ιηκαλάθη ζα επηβηβαζηνύκε ζε εηδηθό ηαρύπινν πινηάξην γηα ην θνληηλό Λεζί 

Ληνύηθεξ. Ξξόθεηηαη γηα κία βξαρνλεζίδα ζηελ νπνία δνπλ 64.000 θώθηεο καδί κε 
ζαιαζζνπνύιηα θαη θνξκνξάλνπο. Ίζσο ζε απηή ηελ θξνπαδηέξα λα δνύκε θαη ηνπο 

ιεπθνύο θαξραξίεο λα θπθιώλνπλ ην λεζί γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηξνθή ηνπο. Κεηά 
ηελ θξνπαδηέξα ζα αθνινπζήζνπκε ηε ιεωθόξν ηεο Κνξπθήο Σζάπκαλ θαη ζα 

θαηεπζπλζνύκε πξνο ηελ άθξε ηνπ Αθξσηεξίνπ ηεο Θαιήο Διπίδαο. Ζ Θνξπθή Ρζάπκαλ 
είλαη έλα βνπλό πνπ θαηαιήγεη πάλσ ζηνλ Αηιαληηθό ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ 
Αθξσηεξίνπ. Από ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο ε πιαγηά θόβεηαη απόηνκα θαη ζρεκαηίδεη 

έλαλ εληειώο θαηαθόξπθν γθξεκό. Ζ ιεσθόξνο είλαη θαηαζθεπαζκέλε αθξηβώο ζηνλ 
γθξεκό. πσο ζα θαληάδεζηε ε νδήγεζε ζε απηόλ ηνλ δξόκν είλαη πνιύ ζεακαηηθή. Παλ 

ζθελή από ηαηλία. Από ηε κία ζα βιέπνπκε ηνλ απόηνκν βξάρν πνπ θόβεηαη θαη από ηελ 
άιιε ηα άγξηα θύκαηα λα ζθάλε ζηε βάζε ηνπ βνπλνύ… Δπόκελνο ζηαζκόο καο ζα είλαη 
ε άθξε ηνπ Αθξσηεξίνπ ηεο Θαιήο Διπίδαο ζηελ νπνία ζα αλεβνύκε κε ην ηειεθεξίθ 

Ηπηάκελνο Νιιαλδόο. Ρν ηειεθεξίθ ζα καο πάεη ζην πςειόηεξν ζεκείν ηνπ αθξσηεξίνπ, 
εθεί όπνπ βξίζθεηαη ν ηζηνξηθόο θάξνο, γηα λα δήζνπκε ηε κνλαδηθή εκπεηξία πνπ 

πξνζθέξεη ε ζέα ηεο απόιπηεο εζραηηάο. Ξέξα από ην απίζηεπην ζέακα ησλ θπκάησλ 
πνπ ρηππάλε ιπζζαιέα ζηα βξάρηα ζην ζεκείν όπνπ ελώλνληαη ν Ηλδηθόο κε ηνλ 
Αηιαληηθό Υθεαλό, ε ζθέςε όιεο ηεο αλζξώπηλεο θαη απάλζξσπεο ηζηνξίαο πνπ 

πξνθάιεζε ε αλαθάιπςε απηνύ ηνπ αθξσηεξίνπ θόβεη ηελ αλάζα… Θαη κε απηή ηελ 
απίζηεπηε αίζζεζε, ζα ζπλερίζνπκε ηελ εμεξεύλεζε ηνπ καγεπηηθνύ αθξσηεξίνπ από ηε 

δπηηθή πιένλ πιεπξά, κε ηελ επόκελε επίζθεςή καο ζηελ Παξαιία Μπόνπιληεξ ή 
αιιηώο ηελ Ξαξαιία ησλ Νγθόιηζσλ. Δθεί ζα δνύκε κηα θπξηνιεθηηθά παξαδεηζέληα 
παξαιία κε ηηξθνπάδ πνιύ ήξεκα λεξά, ηδαληθή γηα λα θνιπκπήζνπλ παηδηά θαη γηα λα 

δήζνπλ νη παλέκνξθνη πηγθνπίλνη ηεο Αθξηθήο! Νη νγθόιηζνη απνηεινύλ ηκήκα ηνπ 
Ρξαπεδνεηδνύο ξνπο πνπ νξζώλεηαη πάλσ από ηελ παξαιία. Ιόγσ ηεο εξεκίαο πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηνλ θπζηθό θόιπν (ηνλ θπθιώλνπλ θαη εκπνδίδνπλ ηα σθεάληα θύκαηα λα 
θηάζνπλ ζηελ αθηή) δεκηνπξγνύλ ην ηέιεην πεξηβάιινλ γηα ηνπο πηγθνπίλνπο νη νπνίνη 
έρνπλ αλαπηύμεη εθεί κία απνηθία κε πεξηζζόηεξα από 3.000 κέιε… Απηή είλαη ε 

κνλαδηθή παξαιία ζε νιόθιεξε ηελ Αθξηθή ζηελ νπνία κπνξνύκε λα δνύκε 
πηγθνπίλνπο! Ρειεπηαίνο ζηαζκόο καο γηα ζήκεξα είλαη ε εηδπιιηαθή άηκνλζηανπλ. 

Κία πόιε ρηηζκέλε από ηνπο Βξεηαλνύο ηνλ 19ν αηώλα, ε νπνία ιεηηνπξγνύζε σο βάζε 
ηνπ βξεηαληθνύ λαπηηθνύ θαη ζήκεξα είλαη ε βάζε ηνπ λαπηηθνύ ηεο Λόηηαο Αθξηθήο. Ζ 



Πάηκνλζηανπλ πήξε ηελ νλνκαζία ηεο από ηνλ πξώην νιιαλδό θπβεξλήηε ηεο Απνηθίαο 
ηνπ Αθξσηεξίνπ, Πάηκνλ βαλ ληεξ Πηει. Ξέξα από ηελ παλέκνξθε απνηθηαθή 

αξρηηεθηνληθή ηεο, θεκίδεηαη γηα ηελ ήξεκε ξνκαληηθή αηκόζθαηξα θαη ηνλ εμαηξεηηθά 
δηαηεξεκέλν πύξγν Καξηέιν, ηνπ 19νπ αηώλα, πνπ είλαη δείγκα ηεο βξεηαληθήο 
νρύξσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ απνηθηώλ ηεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο γηα 

μεθνύξαζε θαη δείπλν. Γηαλπθηέξεπζε ζην Θέηπ Ράνπλ.  

15ε εκέξα: Κέηπ Σάνπλ (Waterfront) 
Ρν Θέηπ Ράνπλ είλαη, γηα πνιινύο, ε νκνξθόηεξε πόιε ζηνλ θόζκν: δελ ζα κπνξνύζακε 
ινηπόλ λα κελ αθηεξώζνπκε ηνλ απαξαίηεην ρξόλν ώζηε λα ηελ απνιαύζνπκε όπσο ηεο 

αμίδεη, ρσξίο ηελ πίεζε ηνπ ρξόλνπ. Κε ηνλ αξρεγό καο ινηπόλ ζπλερίδνπκε ηελ 
εμεξεύλεζε ηνπ Θέηπ Ράνπλ κε επίθεληξν ην Waterfront, ζην παιαηόηεξν ιηκάλη ηεο 

Λόηηαο Αθξηθήο, κε ην Ρέηκπι Κάνπληελ λα ζηέθεη επηβιεηηθό από πάλσ ηνπ! Θάπνπ εδώ 
νινθιεξώλεηαη θαη ε ηειεπηαία μελάγεζή καο ζηελ παλέκνξθε Λόηηα Αθξηθή. 

16ε εκέξα: Κέηπ Σάνπλ – Πηήζε γηα Αζήλα 
Πήκεξα ην πξσηλό καο είλαη ειεύζεξν γηα κία ηειεπηαία βόιηα ζηελ πόιε. Δλ ζπλερεία 
ζα κεηαθεξζνύκε ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε καο πξνο ηελ Αζήλα κέζσ ελδηάκεζνπ 

ζηαζκνύ. 
 

17ε εκέξα: Άθημε ζε Αζήλα 
 

Σηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν: 
 

Αλαρώξεζε Γίθιηλν Γηαθνξά Μνλνθιίλνπ 

10, 25/07, 11, 14/08,  

15/09, 22, 24/10 & 19/11 
3.590 € + 900 € 

 
Πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ελδηάκεζν ζηαζκό.  
 Μελνδνρεία 4 & 4* sup.  

 Ζκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά (βξαδηλό) κέζα ζηα μελνδνρεία θαη όρη ζε ηνπηθά 
εζηηαηόξηα – εθηόο από ην γεύκα ζην πάξθν Ρζόκπε πνπ πξνζθέξεηαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ζαθάξη.  

 Παθάξη ζην πάξθν Ρζόκπε, ζηε Κπνηζνπάλα.  
 Ξεξηεγήζεηο, κεηαθηλήζεηο, μελαγήζεηο, ζαθάξη όπσο αλαγξάθνληαη ζην 

πξόγξακκα.  
 Ρνπηθόο μελαγόο.  
 Έκπεηξνο Έιιελαο αξρεγόο. 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο.  
 Γσξεάλ ηαμηδησηηθόο νδεγόο-βηβιίν ζηα ειιεληθά 

 
Γελ πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επηβάξπλζε θαπζίκσλ, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά & 
επηπιένλ παθέην αζθάιεηαο, ηα νπνία θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Αζήλα. 

Δπηπιένλ παθέην αζθάιεηαο (Αηπρήκαηνο, απώιεηαο απνζθεπώλ, δαπάλεο 
επαλαπαηξηζκνύ ιόγσ αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, δαπάλεο γηα έμνδα επέθηαζεο 

ηαμηδηνύ ιόγσ αηπρήκαηνο, δαπάλεο γηα έμνδα επίζθεςεο ζπγγελνύο ζην 
εμσηεξηθό, δαπάλεο γηα επείγνπζα επηζηξνθή ζηελ Διιάδα, απώιεηα ηαμηδησηηθώλ 
εγγξάθσλ θαη έμηξα θαιύςεσλ όπσο ηαηξνθαξκαθεπηηθέο θαη λνζνθνκεηαθέο 

δαπάλεο, αζθάιεηα πξνθαηαβνιήο θ.α.). Εεηήζηε πιεξνθνξίεο από ην ηκήκα 
θξαηήζεσλ γηα ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ησλ θαιύςεσλ, ην ύςνο γηα ηελ θάζε κηα 

θάιπςε, θαη ηνπο όξνπο ησλ θαιύςεσλ γηα απνθπγή παξεμεγήζεσλ:  1.020 € 



 Βίδα Εηκπάκπνπε: πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξαπάλσ ηηκή ησλ θόξσλ 
 

εκεηώζεηο: 
 

 Πύκθσλα κε νδεγία ηεο Λνηίνπ Αθξηθήο γηα αλήιηθνπο θάησ ησλ 18 εηώλ 

επηπιένλ ηνπ δηαβαηεξίνπ απαηηείηαη θαη Ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ 
αλήιηθνπ. Γηαθνξεηηθά δελ ζα επηηξαπεί ε επηβίβαζε ηνπ αλήιηθνπ ζηελ πηήζε. 

 
 
Πηήζεηο: 

 
Γηα ηηο αλαρσξήζεηο 10, 25/07, 24/10 

Πηήζε Ζκεξνκελία Γηαδξνκή 
Ώξα 

Αλαρώξεζεο 
Ώξα 

Άθημεο 

QR204 1ε εκέξα ΑΘΖΛΑ – ΛΡΝΣΑ 13:45 18:10 

QR1365 1ε εκέξα ΛΡΝΣΑ – ΓΗΝΣΑΛΔΠΚΞΝΟΓΘ 20:15 03:40 

QR1370 16ε εκέξα ΘΔΗΞ ΡΑΝΛ – ΛΡΝΣΑ  19:40 06:25 

QR203 17ε εκέξα ΛΡΝΣΑ – ΑΘΖΛΑ 07:35 12:15 

 

Πηήζε Ζκεξνκελία Γηαδξνκή 
Ώξα 

Αλαρώξεζεο 

Ώξα 

Άθημεο 

QR208 11/08/22 ΑΘΖΛΑ – ΛΡΝΣΑ 19:40 00:05+1 

QR1363 12/08/22 ΛΡΝΣΑ – ΓΗΝΣΑΛΔΠΚΞΝΟΓΘ 02:30 09:55 

QR1370 26/08/22 ΘΔΗΞ ΡΑΝΛ – ΛΡΝΣΑ  19:40 06:25+1 

QR203 27/08/22 ΛΡΝΣΑ – ΑΘΖΛΑ 07:35 12:15 

 

Γηα αλαρσξήζεηο 14/08, 15/09, 19/11 

Πηήζε Ζκεξνκελία Γηαδξνκή 
Ώξα 

Αλαρώξεζεο 

Ώξα 

Άθημεο 

ΡΘ1844 1ε εκέξα ΑΘΖΛΑ – ΘΥΛ/ΞΝΙΖ 22:00 23:30 

ΡΘ040 1ε εκέξα 
ΘΥΛ/ΞΝΙΖ – 

ΓΗΝΣΑΛΔΠΚΞΝΟΓΘ 
01:35 10:20 

ΡΘ045 16 εκέξα ΘΔΗΞ ΡΑΝΛ – ΘΥΛ/ΞΝΙΖ 16:50 04:40 

ΡΘ1845 17ε εκέξα ΘΥΛ/ΞΝΙΖ – ΑΘΖΛΑ 07:40 09:05 

 

Πηήζε Ζκεξνκελία Γηαδξνκή 
Ώξα 

Αλαρώξεζεο 
Ώξα 

Άθημεο 

ΡΘ1844 22/10/22 ΑΘΖΛΑ – ΘΥΛ/ΞΝΙΖ 22:00 23:30 

ΡΘ040 23/10/22 
ΘΥΛ/ΞΝΙΖ – 

ΓΗΝΣΑΛΔΠΚΞΝΟΓΘ 
01:35 10:20 

ΡΘ045 06/11/22 ΘΔΗΞ ΡΑΝΛ – ΘΥΛ/ΞΝΙΖ 18:35 06:00 

ΡΘ1845 07/11/22 ΘΥΛ/ΞΝΙΖ – ΑΘΖΛΑ 08:10 08:35 

 

 
 


