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Πανόπαμα Κολομβίαρ 
 

Μπογκοηά – Ειπακίπα – Βίγια Νηε Λέιβα – Σάνηο Έηζε Όμο – Μενηεγίν – 
Γκοςαηάπε – Βπάσορ Πενιόν – Σάνηα Μάπηα – Πάπκο Ταϊπόνα - Καπθαγένη 

 
Η Ινινκβία, ε ρώξα πνπ πήξε ην όλνκά ηεο από ηνλ εμεξεπλεηή ηνπ Μένπ Ιόζκνπ 

Χξηζηόθνξν Ινιόκβν, είλαη έλαο ηόπνο αληηζέζεωλ κε ελαιιαγέο βνπλώλ, θνηιάδωλ θαη 
παξαιηώλ κε δύν ζαιάζζηα κέηωπα: ην έλα ζηελ Ιαξαϊβηθή ζάιαζζα θαη ην άιιν ζηνλ 
Εηξεληθό ωθεαλό. Τν El Dorado, ε παηξίδα ηνπ ρξπζνύ ηωλ Θζπαλώλ θνλθηζηαδόξωλ, ε 

ρώξα κε ηα νκνξθόηεξα ζκαξάγδηα ηνπ θόζκνπ θαη ηνπ γεπζηηθόηαηνπ θαθέ, ε 
γελέηεηξα ηνπ Γθξακπξηέι Γθαξζία Λαξθέο θαη ηνπ Φεξλάλην Λπνηέξν, εθπιήζζεη 

επράξηζηα θάζε επηζθέπηε: νη πξνθνινκβηαλνί πνιηηηζκνί, ε απνηθηαθή ηζηνξία θαη ν 
ζύγρξνλνο θόζκνο δεκηνπξγνύλ έλα εθξεθηηθό κείγκα εληππώζεωλ, πνπ καο 
πξν(ζ)θαιεί γηα ζπλερείο εμεξεπλήζεηο. Νεθηλώληαο από ηελ θνζκνπνιίηηθε πξωηεύνπζα 

Λπνγθνηά κε ην εθπιεθηηθό Λνπζείν Χξπζνύ θαη ηελ θνληηλή ηεο Ζηπαθίξα κε ηνλ 
εληππωζηαθό ππόγεην Ιαζεδξηθό λαό θηηαγκέλν από αιάηη, θζάλνπκε ζηελ γξαθηθή 

απνηθηαθή θωκόπνιε Βίγηα Μηε Κέηβα, επηζθεπηόκαζηε ην αλαγελλεκέλν Λεληεγίλ, ην 
παλέκνξθν ρωξηό Γθνπαηάπε κε ηνλ γξαληηέλην βξάρν Πεληόλ, ηνλ πξώην Θζπαληθό 
νηθηζκό ζηελ Ινινκβία, ηελ ππέξνρε Σάληα Λάξηα, ην εθπιεθηηθήο νκνξθηάο παξάθηην 

Εζληθό Πάξθν Ταϊξόλα κε ηηο νλεηξηθέο ακκνπδηέο, ηα γαιαδνπξάζηλα λεξά, ηνπο 
θνξαιιηνγελείο πθάινπο θαη ηελ πινύζηα βιάζηεζε θαη θαηαιήγνπκε ζηελ εμωηηθή 

Ιαξζαγέλε, κε ηελ γνεηεία ηεο απνηθηαθήο ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηε δωληάληα ηεο 
λπρηεξηλήο ηεο δωήο, ηελ εμαηξεηηθή ηεο θνπδίλα θαη ηηο ζαπκάζηεο παξαιίεο ζηα δεζηά 
λεξά ηεο Ιαξαϊβηθήο. 

 
 

 
Ππόγπαμμα εκδπομήρ 

 

1η ημέπα: Αθήνα – Μπογκοηά 
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ γηα ηελ πξσηεύνπζα 

ηεο Θνινκβίαο, ηελ Κπνγθνηά. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. 
Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
 



2η ημέπα: Μπογκοηά - Ειπακίπα - Βίγια Νηε Λέιβα - Ξενάγηζη 
Πξσηλή αλαρώξεζε κε θαηεύζπλζε βόξεηα θαη πξννξηζκό ηε Εηπαθίξα. Κεηά από 

πεξίπνπ κηάκηζε ώξα ζα θζάζνπκε ζηνλ εληππσζηαθό ππόγεην Θαζεδξηθό λαό θηηαγκέλν 
από αιάηη - έλα πξαγκαηηθό επίηεπγκα κεραληθήο. Σν όλνκα Εηπαθίξα αλαθέξεηαη ζηνλ 
Είπα, ηνλ αξρεγό ηεο θπιήο ησλ Κνπίζθα θαη ησλ πινύζησλ απηώλ νξπρείσλ αιαηηνύ. 

Ζ επίζθεςε ζηνλ πειώξην Θαζεδξηθό λαό μεθηλάεη από ηε ζήξαγγα κε ηνπο 14 ηαζκνύο 
ηνπ Γξόκνπ ηνπ ηαπξνύ, πνπ νδεγεί ζηνλ θσηηζκέλν ζόιν. Θα δνύκε επίζεο ηνλ 

ηεξάζηην ζηαπξό πνπ είλαη ζθαιηζκέλνο ζηνλ αιαηνύρν βξάρν, θαζώο θαη ηα ηξία θιίηε 
ηνπ Θαζεδξηθνύ, πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηε γέλλεζε, ηε δσή θαη ηνλ ζάλαην ηνπ Ηεζνύ. 
ηνλ θεληξηθό λαό βξίζθεηαη ν θύξηνο βσκόο, πάλσ από ηνλ νπνίν έρεη ιαμεπηεί ν 

κεγαιύηεξνο ζηαπξόο από αιάηη ζηνλ θόζκν, ύςνπο 16 κέηξσλ θαη πιάηνπο 10 κέηξσλ. 
ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην αιαησξπρείν κε ην εμαηξεηηθό ακθηζέαηξν ησλ 

δηαθνζίσλ ζέζεσλ, πνπ θηινμελεί πξνβνιέο ηαηληώλ θαη δηάθνξεο εθδειώζεηο (επηδείμεηο 
κόδαο θιπ.). Αλαρώξεζε γηα ηελ γξαθηθή θσκόπνιε Βίγηα Ληε Ιέηβα, έλα κηθξό 
απνηθηαθό δηακάληη αλέγγηρην από ηνλ ρξόλν, πνπ ηδξύζεθε ην 1572 από ηνλ Ηζπαλό 

Δξλάλ νπάξεζ ληε Βηγηαιόκπνο θαη θέξεη ην όλνκα ηνπ πξώηνπ πξνέδξνπ ηεο Λέαο 
Γξαλάδαο. Φζάλνληαο, ζα πεξπαηήζνπκε ζην ππέξνρν ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο κε ηελ 

ηεξάζηηα θεληξηθή πιαηεία, ηα ηζπαληθνύ ηύπνπ ζπηηάθηα θαη ηα πιαθόζηξσηα ζνθάθηα. 
Αθνινπζεί επίζθεςε ζην κνπζείν απνιηζσκάησλ, πνπ ηδξύζεθε ην 1977 θαη βξίζθεηαη 
ιίγν έμσ από ηελ πόιε, ζηε ζέζε όπνπ αλαθαιύθζεθε ν ζθειεηόο ελόο ζαιάζζηνπ 

εξπεηνύ, ηνπ θξνλόζαπξνπ, κήθνπο 20 κέηξσλ, πνπ έδεζε πξηλ από 120 εθαηνκκύξηα 
ρξόληα. Κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

3η ημέπα: Βίγια Νηε Λέιβα - Σάνηο Έηζε Όμο - Μπογκοηά 
ήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ Κπνγθνηά, κε ελδηάκεζε ζηάζε θαη επίζθεςε 

ζην γπλαηθείν κνλαζηήξη άλην Έηζε Όκν (Convento del Santo Ecce Homo), ην νπνίν 
ηδξύζεθε από ηνπο Γνκηληθαλνύο ην 1620 θαη έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ 

εθρξηζηηαληζκό ησλ ηζαγελώλ θνηλνηήησλ. Άθημε ζηελ Κπνγθνηά, κεηαθνξά θαη 
ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

4η ημέπα: Μπογκοηά – Ξενάγηζη – Μοςζείο Χπςζού – Μενηεγίν  
Ζ ζεκεξηλή μελάγεζή καο ζηελ πόιε μεθηλά από ην ηζηνξηθό ηεο θέληξν, γλσζηό σο La 

Candelaria. Απηό ην παιαηό πξνάζηην έρεη δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ηζηνξία 
ηεο ρώξαο θαη απνηειεί έλα εμαηξεηηθό παξάδεηγκα ηζπαληθήο απνηθηαθήο αξρηηεθηνληθήο. 
ηε ζπλέρεηα ζα δνύκε ηελ θεληξηθή Πιαηεία Κπνιηβάξ (Plaza de Bolívar), όπνπ 

βξίζθεηαη ην άγαικα ηνπ ηκόλ Κπνιηβάξ, ηνπ εγέηε γηα ηνλ αγώλα αλεμαξηεζίαο ησλ 
πεξηνρώλ πνπ ζήκεξα απνηεινύλ ηελ Θνινκβία, ηνλ Ηζεκεξηλό, ην Πεξνύ, ηελ Βνιηβία, 

ηελ Βελεδνπέια θαη ηνλ Παλακά. Σν αξρηθό όλνκα ηεο πιαηείαο ήηαλ Πιάδα Καγηόξ 
(Plaza Mayor). Χξεζηκνπνηήζεθε γηα πνιηηηθνύο θαη ζηξαηησηηθνύο ζθνπνύο, ππήξμε 
ηόπνο εκπνξίνπ θαη ηαπξνκαρηώλ, αιιά θαη ηόπνο εθηειέζεσλ. Ο Θαζεδξηθόο λαόο ζηελ 

αλαηνιηθή πιεπξά ηεο πιαηείαο, βξίζθεηαη ζην ίδην ζεκείν ζην νπνίν είρε θαηαζθεπαζηεί 
ε πξώηε εθθιεζία ηεο Κπνγθνηά ην 1539 θαη ζηεγάδεη κηα ζεκαληηθή ζπιινγή 

ζξεζθεπηηθώλ αληηθεηκέλσλ. Αθξηβώο δίπια βξίζθεηαη ην Capilla del Sagrario, έλα 
ζηνιίδη ζξεζθεπηηθήο αξρηηεθηνληθήο, πνπ επίζεο ζηεγάδεη πνιύηηκα έξγα απνηθηαθήο 
ζξεζθεπηηθήο ηέρλεο. Σν Θαπηηώιην, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζην δηάζηεκα 1847-1926 κε 

εκθαλείο αλαγελλεζηαθέο θαη λενθιαζηθέο επηξξνέο, είλαη έδξα ηνπ Θνγθξέζνπ θαη ηεο 
Γεξνπζίαο. Γύξσ από ηελ Plaza de Bolívar ππάξρνπλ πνιιά ζεκαληηθά θηίξηα, όπσο ην 

Γηθαζηηθό Κέγαξν, ην Γεκαξρείν, ην παιαηόηεξν ζρνιείν San Bartolome, θαζώο θαη ην 
Casa de los Comuneros, πνπ πήξε ην όλνκά ηνπ από ηνπο εγέηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε 
κεξηθά από ηα πξώηα θηλήκαηα αλεμαξηεζίαο από ηελ ηζπαληθή απνηθηνθξαηία ζην ηέινο 

ηνπ 17νπ αηώλα. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην Κνπζείν Κπνηέξν (Botero), έλα 
απνηθηαθό νίθεκα ζην νπνίν εθηίζεληαη κεξηθά από ηα έξγα ηέρλεο ηνπ παγθνζκίσο 

γλσζηνύ Θνινκβηαλνύ θαιιηηέρλε Φεξλάλην Κπνηέξν (Fernando Botero), θαζώο θαη 
ηκήκα ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ζπιινγήο, κε έξγα ηνπ Πηθάζν, ηνπ Ρελνπάξ, ηνπ Ληαιί, ηνπ 
Καηίο, ηνπ Κνλέ θαη ηνπ Σδηαθνκέηη. Αθνινπζεί ε επίζθεςή καο ζην πεξίθεκν Κνπζείν 

Χξπζνύ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κηα κόληκε ζπιινγή πεξίπνπ 32.000 ρξπζώλ 



αληηθεηκέλσλ, θαζώο θαη πέηξηλα θαη πήιηλα αληηθείκελα, αιιά θαη πθάζκαηα 
πξνθνινκβηαλώλ πνιηηηζκώλ, όπσο ησλ Σζηκπάγηα, Θαιίκα, Σατξόλα, ηλνύ, Κνπίζθα, 

Σνιίκα, Σνπκάθν θαη Καγθληαιέλα. Σν Κνπζείν Χξπζνύ άλνημε ηηο πύιεο ηνπ ην 1939 
θαη ζεσξείηαη έλα από ηα πην ζεκαληηθά κνπζεία ηνπ είδνπο ηνπ δηεζλώο. Ζ πιήξεο 
αλαθαίληζή ηνπ ην 2007 πξνζθέξεη ζηνπο επηζθέπηεο ηε δπλαηόηεηα λα απνιαύζνπλ κηα 

δηαδξαζηηθή εκπεηξία. Κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Κεληεγίλ, ηελ δεύηεξε 
κεγαιύηεξε πόιε ηεο Θνινκβίαο, πνπ βξίζθεηαη θσιηαζκέλε ζε κηα θνηιάδα ησλ 

Άλδεσλ. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

5η ημέπα: Μενηεγίν – Γκοςαηάπε, Βπάσορ Πενιόν - Μενηεγίν 

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα κία όκνξθε δηαδξνκή δηάξθεηαο πεξίπνπ δύν σξώλ κε 
πξννξηζκό ην Γθνπαηάπε (Guatapé). Δδώ έρεη θαηαζθεπαζηεί έλα πδξνειεθηξηθό 

θξάγκα θαη κέζα ζηελ ηερλεηή ιίκλε βξίζθεηαη ν γξαληηέληνο βξάρνο Πεληόλ (El Peñón 
de Guatapé), ην ύςνο ηνπ νπνίνπ από ηε βάζε ηνπ θξάγκαηνο είλαη 200 κέηξα. Πνιινί 
ππνζηεξίδνπλ όηη ν κνλόιηζνο απηόο, ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ, είλαη κεηεσξίηεο. 

Βξηζθόκελνο ζηα ζύλνξα κε ηελ πόιε Δι Πεληόι (El Peñol), νη θάηνηθνί ηεο ηνλ 
απνθαινύλ "Βξάρν ηεο Πεληόι" (La Piedra del Peñol), δηεθδηθώληαο ηνλ. Κπνξείηε αλ 

ζέιεηε (θαη αληέρεηε) λα αλεβείηε ηα 654 ζθαινπάηηα κέρξη ηελ θνξπθή ηνπ βξάρνπ - ε 
παλνξακηθή ζέα ηεο πεξηνρήο πξαγκαηηθά ζα ζαο απνδεκηώζεη. ηε ζπλέρεηα ζα 
πεξπαηήζνπκε ζην γξαθηθό ρσξηό Γθνπαηάπε, όπνπ όια ηα ζπίηηα είλαη βακκέλα ζε 

ρξώκαηα παζηέι θαη κεηά ην γεύκα καο ζα απνιαύζνπκε κηα βαξθάδα ζηελ ιίκλε 
δηάξθεηαο πεξίπνπ κηζήο ώξαο. Δπηζηξνθή νδηθώο ζην μελνδνρείν καο ζην Κεληεγίλ. 

Γηαλπθηέξεπζε. 
 
6η ημέπα: Μενηεγίν – Διδική Ξενάγηζη Κοινωνικού Μεηαζσημαηιζμού ηηρ Πόληρ 

- Σάνηα Μάπηα 
Ζ μελάγεζή καο ζηελ πόιε ζα επηθεληξσζεί ζε πεξηνρέο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ κε ηνλ 

θαιύηεξν ηξόπν ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηεο από ηελ δεθαεηία ηνπ 1980, όηαλ ην Κεληεγίλ 
ήηαλ κηα από ηηο πην επηθίλδπλεο πόιεηο ζηνλ θόζκν, κέρξη ην ζήκεξα, πνπ ράξε ζε 
πνιιά έξγα ππνδνκώλ θαη ζε ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ αζθάιεηα 

θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο, απνηειεί πιένλ κηα πόιε-ππόδεηγκα. ηηο 
αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 ην θαξηέι λαξθσηηθώλ ηνπ Κεληεγίλ, επηθεθαιήο ηνπ 

νπνίνπ ήηαλ ν Πάκπιν Δζθνκπάξ, βξηζθόηαλ ζην απνθνξύθσκά ηνπ. Όηαλ ε βαζηιεία 
ηνπ "El Patrón" έθηαζε ζην ηέινο ηεο θαη κέρξη ην ηέινο ηεο ρηιηεηίαο, νη αγώλεο γηα ηελ 
δηαδνρή ηνπ ζπλερίζηεθαλ. Όκσο, από ην 2002 ην Κεληεγίλ άξρηζε λα αιιάδεη. ήκεξα 

ε "Πόιε ηεο Αηώληαο Άλνημεο" είλαη κηα από ηηο πην θαηλνηόκεο κεηξνπόιεηο ηνπ θόζκνπ 
ηόζν ζε θνηλσληθά πξνγξάκκαηα όζν θαη ζε αζηηθή αλάπηπμε. Αξρηθά ζα επηβηβαζζνύκε 

ζην ηειεθεξίθ-γόλδνια (metrocable car), πνπ ζα καο κεηαθέξεη ζην Barrio San Javier, 
ην νπνίν ήηαλ έλα από ηα πην θαθόθεκα πξνάζηηα ηνπ Κεληεγίλ. Βξίζθεηαη πεξίπνπ 7 
ρηιηόκεηξα από ην θέληξν ηεο πόιεο θαη απνηειεί έλα ζαθέο παξάδεηγκα ηνπ θνηλσληθνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ - ην θαηλνηόκν ζύζηεκα κεηαθνξώλ ζηηο 
θησρόηεξεο γεηηνληέο πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηνπο απόηνκνπο θαη απνκνλσκέλνπο 

ιόθνπο έρεη βειηηώζεη θαηά πνιύ ηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηνπο. ηελ Θνκνύλα 13 
(Comuna 13), κηα άιιε θαθόθεκε θάπνηε πεξηνρή ηεο πόιεο, ζα δνύκε ηηο ειεθηξηθέο 

θπιηόκελεο ζθάιεο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί πξόζθαηα, ζα αλαθαιύςνπκε ην παξειζόλ 
ηεο επηζθεπηόκελνη ηηο ζεκαληηθόηεξεο πεξηνρέο ηεο θαη ζα δνύκε πνιιά γθξάθηηη, πνπ 
απνηεινύλ κηα κνξθή έθθξαζεο ηεο θνηλόηεηαο. Σέινο, ζα θζάζνπκε ζηελ Plazoleta 

ζην θέληξν ηεο πόιεο, κηα παξεθκαζκέλε πεξηνρή θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980, πνπ όκσο 
ζήκεξα θηινμελεί 23 γιππηά ηνπ Φεξλάλην Κπνηέξν, δσξεά ηνπ δηάζεκνπ απηνύ 

Θνινκβηαλνύ θαιιηηέρλε ην έηνο 2000. Κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ηνπ Κεληεγίλ θαη 
επηβίβαζε ζηελ απνγεπκαηηλή πηήζε γηα ηελ άληα Κάξηα, ηνλ πξώην Ηζπαληθό νηθηζκό 
ζηελ Θνινκβία, ηελ παιαηόηεξε πόιε πνπ ππάξρεη κέρξη ζήκεξα θαη ηνλ δεύηεξν 

παιαηόηεξν νηθηζκό ζηε Λόηηα Ακεξηθή. Θηηζκέλε ζηνλ νκώλπκν θόιπν, απνηειεί έλαλ 
ζεκαληηθό ηνπξηζηηθό πξννξηζκό ζηελ πεξηνρή ηεο Θαξατβηθήο. Άθημε, κεηαθνξά θαη 

ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 



7η ημέπα: Σάνηα Μάπηα – Δθνικό Πάπκο Ταϊπόνα  
ήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην Δζληθό Πάξθν Σατξόλα, πνπ βξίζθεηαη ζηνπο 

πξόπνδεο ηεο ηέξα Λεβάδα ηεο άληα Κάξηα (Sierra Nevada de Santa Marta) θαη 
θαιύπηεη κηα έθηαζε 17.000 km2. Σν όλνκα ηνπ πάξθνπ πξνέξρεηαη από ηνπο ηζαγελείο 
Σατξόλα, πνπ εμνινζξεύηεθαλ από ηνπο θνλθηζηαδόξεο ηνλ 16ν αηώλα. Πεξηιακβάλεη 

νλεηξηθέο ιεπθέο ακκώδεηο παξαιίεο κε γαιαδνπξάζηλα λεξά, θνξαιιηνγελείο πθάινπο, 
ηεξάζηηνπο νγθόιηζνπο, πινύζηα ηξνπηθή θαη καθξόβηα βιάζηεζε. Κεηά από κηα νδηθή 

δηαδξνκή πεξίπνπ 40 ιεπηώλ ζα θζάζνπκε ζηελ πξώηε είζνδν ηνπ πάξθνπ πνπ 
νλνκάδεηαη Palangana. πλερίδνπκε θαηά κήθνο ελόο γξαθηθνύ θηδνγπξηζηνύ δξόκνπ 
κέζα από ην ηξνπηθό δάζνο γηα λα θζάζνπκε ζηελ επνλνκαδόκελε "Θάιαζζα ησλ Δπηά 

Θπκάησλ", έλα ζεκείν πνπ πξνζθέξεη ππέξνρε ζέα ζην παλέκνξθν ηνπίν. ηε ζπλέρεηα 
ζα θαηεθνξίζνπκε πξνο ηελ παξαιία Λεγθνπάλρε (Playa de Neguanje) ζηνλ θόιπν 

Γθατξάθα (Gayraca) θαη ζα επηβηβαζηνύκε ζε έλα πινηάξην πνπ ζα καο θέξεη ζηελ 
εμαηξεηηθήο νκνξθηάο παξαιία Θξηζηάι (Playa Cristal) - έλαλ ηδαληθό ηόπν γηα λα 
απνιαύζνπκε ηε ζάιαζζα θαη ηνλ ήιην ή αθόκα θαη γηα λα θσπειαηήζνπκε αλάκεζα ζε 

θνξαιιηνγελείο πθάινπο. Δπηζηξνθή ζηελ άληα Κάξηα. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

8η ημέπα: Σάνηα Μάπηα – Καπθαγένη – Μαθήμαηα Σάλζα  
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ παλέκνξθε Θαξζαγέλε (Θαξηαρέλα Ληε Ίληηαο, Cartagena 
de Indias), πνπ ζεσξείηαη ν πην ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο ηεο Θνινκβίαο θαη έλαο από 

ηνπο θαιύηεξνπο ηεο Λόηηαο Ακεξηθήο. Ζ Θαξζαγέλε ζπλδπάδεη ηελ γνεηεία ηεο 
απνηθηαθήο αξρηηεθηνληθήο, ηε δσληάληα ηεο λπρηεξηλήο δσήο, ηελ εμαηξεηηθή θνπδίλα, ηα 

ππέξνρα ηνπία θαη ηηο ζαπκάζηεο παξαιίεο ζηα δεζηά λεξά ηεο Θαξατβηθήο. Απηόο ν 
ππέξνρνο πξννξηζκόο δηαηεξεί ηα κπζηηθά ηεο ηζηνξίαο ηνπ κέζα ζηα ηείρε θαη ζηα ζηελά 
πιαθόζηξσηα ζνθάθηα κε ηα πνιύρξσκα ζπίηηα θαη ηα κπαιθόληα κε ηηο κπνπθακβίιηεο, 

πνπ απνηέιεζαλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηνλ ζπγγξαθέα Γθξακπξηέι Γθαξζία Καξθέο 
(Λόκπει ινγνηερλίαο 1982). Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γηα ηε ζπλέρεηα 

έρνπκε κηα έθπιεμε - Γώξν ηνπ γξαθείνπ καο: κε ηα καζήκαηα ζάιζα ζα έρεηε ηελ 
επθαηξία λα γλσξίζεηε ηελ νπζία ηνπ ηνπηθνύ πνιηηηζκνύ θαη κίαο από ηηο πην γλσζηέο 
παξαδόζεηο νιόθιεξεο ηεο ρώξαο. Απηή ε παξαιηαθή πόιε έρεη κηα ηζρπξή παξνπζία 

αθξηθαλώλ απνγόλσλ, νη νπνίνη είραλ κεγάιε επηξξνή από ηελ θνπβαληθή κνπζηθή. 
Γείπλν ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

9η ημέπα: Καπθαγένη - Ξενάγηζη 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεκεξηλήο καο μελάγεζεο ζα ζαπκάζνπκε αξρηθά κηα παλνξακηθή 

ζέα ζηελ πόιε, ην ιηκάλη θαη ηε ζάιαζζα από ην κνλαζηήξη de la Popa. ηε ζπλέρεηα ζα 
επηζθεθζνύκε ην θξνύξην αλ Φειίπε (San Felipe), πνπ θηίζηεθε ηνλ 17ν αηώλα ζηνλ 

ιόθν αλ Ιαδάξν (San Lázaro) γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο πόιεο από πεηξαηηθέο 
επηδξνκέο. Θα πεξπαηήζνπκε γύξσ από θάζηξν, ζα κάζνπκε ηελ ηερληθή ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπ κε ηηο ζήξαγγεο, ηηο ππόγεηεο ζηνέο θαη ηνπο δηαδξόκνπο. εηξά έρεη ε 

Ciudad Vieja, ε Παιηά Πόιε, ε νπνία θξαηάεη αλαιινίσην ην απνηθηαθό ηεο ρξώκα θαη 
έρεη εληαρζεί ζηνλ θαηάινγν κλεκείσλ παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Δδώ ζα 

δνύκε ηελ εθθιεζία ηνπ αλ Πέληξν Kιαβέξ (San Pedro Claver, Θαηαιαλόο ηεζνπίηεο 
ηεξέαο, πξνζηάηεο ησλ θαηαπηεζκέλσλ θαη ησλ απειεύζεξσλ ζθιάβσλ, πνπ ην 1888 ν 
Πάπαο Ιέσλ 13νο ηνλ αλαθήξπμε άγην), θαζώο θαη ην Κπνβέδαο (Bovedas), κηα 

θαηαζθεπή από θακάξεο ελζσκαησκέλεο ζην ηείρνο ηεο πόιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
κέρξη ην ηέινο ηνπ 1700 γηα λα ζηεγάζνπλ όπια θαη ππξνκαρηθά θαη αξγόηεξα, ηνλ 19o 

αηώλα, σο θπιαθή. ήκεξα είλαη έλα θέληξν ληόπησλ ρεηξνηερλώλ. πλερίδνπκε ηελ 
πεξηήγεζή καο ζην απνηθηαθό ηκήκα ηεο πόιεο κε ην πάξθν Κπνιηβάξ, πνπ ζθηάδεηαη 
από ηεξάζηηα δέλδξα θαη κε ην άγαικα ηνπ ιηκπεξηαδόξ ζην θέληξν ηνπ. Γύξσ από ηελ 

πιαηεία βξίζθεηαη ην Κέγαξν ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο κε ηελ ηεξάζηηα κπαξόθ πύιε ηνπ. Οη 
ηεξνεμεηαζηέο πξαγκαηνπνηνύζαλ εδώ ηηο ζπλαληήζεηο ηνπο, αιιά εληόο ηνπ θηηξίνπ 

απηνύ ππήξραλ επίζεο αίζνπζεο θπιαθώλ θαη βαζαληζηεξίσλ "αηξεηηθώλ", αληηπάισλ 
ηεο Θαζνιηθήο Δθθιεζίαο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

 



10η ημέπα: Καπθαγένη – Πεπίπαηορ ζηην εναλλακηική ζςνοικία Γκεηζεμάνι 
ηε ζπλέρεηα ζα θζάζνπκε ζηελ Γθεηζεκάλη (Getsemani), κηα ελαιιαθηηθή, πνιηηηζηηθή 

ζπλνηθία, ε νπνία ζα καο πξνζθέξεη κηα δηαθνξεηηθή όςε ηεο Θαξζαγέλεο. Απηή ε 
γεηηνληά ήηαλ θάπνηε πνιύ θαθόθεκε, ζήκεξα όκσο θαη έρεη ζηξαθεί ζηελ ηέρλε ηνπ 
δξόκνπ (street art) σο ηξόπν έθθξαζεο ηεο θσλήο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ θαιιηηερλώλ. 

Σα πνιύρξσκα γθξάθηηη κεηακόξθσζαλ ηε γεηηνληά ηα ηειεπηαία ρξόληα, κεηά ην πξώην 
Φεζηηβάι Γθξάθηηη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εθεί ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013. Οη δξόκνη ηεο 

πεξηνρήο πεξηζηνηρίδνληαη από κππξαξίεο, κπηζηξό, πηηζαξίεο θαη κπαξ, όπνπ ε 
δηαζθέδαζε ζπλερίδεηαη κέρξη ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο. ηελ νδό La Sierpe ζα δνύκε ηα 
γθξάθηηη, ζα πεξπαηήζνπκε ζηνλ πεξίθεκν δξόκν κε ηηο νκπξέιεο (Umbrellas Street) 

θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηελ ηζηνξηθή Πιαηεία Σξηληδάδ (Trinidad Plaza). Δπηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

11η ημέπα: Καπθαγένη – Πηήζη για ηην Αθήνα 
Πξσηλό ειεύζεξν γηα κηα ηειεπηαία βόιηα ζηελ πόιε ή γηα ηα ςώληα ζαο. Check out από 

ην μελνδνρείν θαη κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην, απ’ όπνπ ζα επηβηβαζηνύκε ζηελ πηήζε γηα 
ηελ Αζήλα κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ.  

12η ημέπα: Άθιξη ζηην Αθήνα 
 

 
Τιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο: 

 

Ανασώπηζη Γίκλινο Γιαθοπά Μονοκλίνος 

17/05, 07/06 2.250 € + 470 € 

 

Πεπιλαμβάνονηαι: 
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ελδηάκεζν ζηαζκό 

 Γύν εζσηεξηθέο πηήζεηο: Κπνγθνηά-Κεληεγίλ, Κεληεγίλ-άληα Κάξηα, 
απνθεύγνληαο κεγάιεο νδηθέο δηαδξνκέο θαη πνιιά ρηιηόκεηξα 

  Γηακνλή ζε μελνδνρεία 4*, 4* sup. θαη 5* (ζηελ Βίγηα Ληε Ιέηβα 3*, ην θαιύηεξν 
δηαζέζηκν) 

 Ζκηδηαηξνθή (πξσηλό θαη δείπλν ζηα μελνδνρεία) 

 Πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο, κεηαθνξέο, όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα 
 Δίζνδνη ζηα κνπζεία θαη ηνπο επηζθεπηόκελνπο ρώξνπο ζύκθσλα κε ην 

πξόγξακκα 
 Έκπεηξνη ηνπηθνί μελαγνί 
 Έκπεηξνο Έιιελαο αξρεγόο-ζπλνδόο 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή γηα ηνπο εθδξνκείο έσο 75 εηώλ 
 Αζθάιεηα covid-19 

 
Γεν πεπιλαμβάνονηαι: 

 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινο θαπζίκσλ, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά: 850 € 

 
Σημειώζειρ: 
 

 Σν δηαβαηήξηό ζαο πξέπεη λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο από ηελ είζνδό ζαο 
ζηελ Θνινκβία 

 Ζ ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα αιιάμεη αλ απηό θξηζεί αλαγθαίν, γηα ηελ 
θαιύηεξε έθβαζή ηνπ 

 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 



Πηήζειρ: 
 

Πηήζη Ζμεπομηνία Γιαδπομή 
Ώπα 

Ανασώπηζηρ 
Ώπα 

Άθιξηρ 

KL1572 
1ε εκέξα 

ΑΘΖΛΑ – ΑΚΣΔΡΛΣΑΚ 06:00 08:35 

KL749 ΑΚΣΔΡΛΣΑΚ – ΚΠΟΘΟΣΑ 09:35 14:30 

KL741 11ε εκέξα ΘΑΡΘΑΓΔΛΖ – ΑΚΣΔΡΛΣΑΚ 18:50 10:30+1 

KL1575 12ε εκέξα ΑΚΔΣΔΡΛΣΑΚ – ΑΘΖΛΑ  12:25 16:35 

 
 

 
 
 

 
 


