
 

Γηάξθεηα: 13, 17 εκέξεο 

Αλαρωξήζεηο: 26/05, 09/06, 03, 10, 11, 25/08, 29/09, 21/10, 20/11 

 
 

Ξεξνύ – Ακαδόλην – Άλδεηο 
Ιίκα – Ξνπέξην Καιδνλάδν – Θνύζθν – Ηεξή Θνηιάδα – Κάηζνπ Ξίηζνπ 

– Ξνύλν – Ξαξάθαο – Γξακκέο Λάζθα 
 

Έλα ηαμίδη πέξα από ηα θαζηεξσκέλα, πνπ ζπλδπάδεη ηα πάληα: Από ηελ πξσηεύνπζα 
ηνπ Ιζπαληθνύ Αληηβαζηιείνπ ηεο Ακεξηθήο θαη ζεκεξηλή πξσηεύνπζα ηνπ Πεξνύ, ηε 

Λίκα, ζηε κνλαδηθή εκπεηξία ηεο δνύγθιαο ηνπ Ακαδνλίνπ ζην Πνπέξην Μαιδνλάδν, θη 

από εθεί ζηελ "αξραηνινγηθή πξσηεύνπζα ηεο ακεξηθαληθήο επείξνπ", ην Κνύζθν θαη 

ζηηο ζεκαληηθόηεξεο πόιεηο πνπ έρηηζαλ νη Ίλθαο θαηά κήθνο ηεο Ιεξήο θνηιάδαο 

Βηιθαλόηα: Πίζαθ, Ογηαληατηάκπν θαη ην καγεπηηθό Μάηζνπ Πίηζνπ!Από ην Πνύλν θαη ηα 
πισηά λεζηά ηεο θπιήο Ούξνο κέζα ζηελ θαηαγάιαλε ιίκλε Τηηηθάθα, ηελ "πςειόηεξε" 

θαη κεγαιύηεξε πισηή ιίκλε ζηνλ θόζκν, εξρόκαζηε πίζσ ζηε Λίκα θαη από εθεί ζηνλ 

ζαπκαζηό πδξνβηόηνπν ησλ λεζηώλ Μπαγηέζηαο, ζηηο κπζηεξηώδεηο γξακκέο ηεο Νάζθα. 

 

Ξξόγξακκα Δθδξνκήο 
 
1ε εκέξα: Αζήλα – Ιίκα 

πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ γηα ηε Ιίκα. Άθημε, 
κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

2ε εκέξα: Ιίκα (Μελάγεζε, Κνπζείν Ιάξθν Χεξέξα) – κία δηαθνξεηηθή βόιηα 

κε ζέα ηνλ ωθεαλό ζηε Ιίκα 

ήκεξα ζα γλσξίζνπκε ηελ πξσηεύνπζα ηνπ Ηζπαληθνύ Αληηβαζηιείνπ ηεο Ακεξηθήο, πνπ 
ηδξύζεθε από ηνλ Φξαλζίζθν Πηζάξν ζηα κέζα ηνπ 16νπ αηώλα. Θα δνύκε ηηο 

αξηζηνθξαηηθέο ζπλνηθίεο αλ Ηζίδξν θαη Κηξαθιόξεο, ηηο πιαηείεο Γθξάνπ, αλ Καξηίλ 

θαη Άξκαο, ην Πξνεδξηθό Κέγαξν, ην Γεκαξρείν, ηνλ πνηακό Ρίκαθ πνπ έδσζε ην όλνκά 

ηνπ ζηελ πόιε θαη ζα επηζθεθζνύκε ηνλ Θαζεδξηθό Λαό θαη ην κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ 

Φξαγθίζθνπ πνπ θηινμελεί ην πξώην λεθξνηαθείν-θαηαθόκβε ηεο Ιίκαο. ηε ζπλέρεηα 

ζα κεηαβνύκε ζην "ΠνπέκπινΙίκπξε", ην ειεύζεξν ρσξηό, όπνπ πξσηνζπλαληήζεθαλ νη 
δύν ειεπζεξσηέο ηνπ Πεξνύ, ν Υνζέ ληε αλ Καξηίλ θαη ν ηκόλ Κπνιίβαξ. Δδώ 

βξίζθεηαη ην εμαηξεηηθό κνπζείν Ιάξθν Υεξξέξα, πνπ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα 10 θνξπθαία 



ηεο Λόηηαο Ακεξηθήο θαη πεξηιακβάλεη θαηαπιεθηηθέο ζπιινγέο από ρξπζά, αζεκέληα, 

πήιηλα θαη πθαληά αληηθείκελα. Αλάκεζα ζηα άιια, ην κνπζείν δηαζέηεη ηε κεγαιύηεξε 

αλνηρηή απνζήθε ηεο Λόηηαο Ακεξηθήο κε 45.000 αληηθείκελα.  Σν απόγεπκα ζα 

πεξπαηήζνπκε γηα λα αλαθαιύςνπκε ην πνιπηειέο πξνάζηην πνπ δηακέλνπκε ηελ 

Κηιαθόξεο. Ζ ζέα ζηνλ Δηξεληθό σθεαλό, από ην ηεξάζηην εκπνξηθό θέληξν είλαη 

εληππσζηαθή. Κε ηε βνήζεηα ηνπ έκπεηξνπ αξρεγνύ καο ζα ζαο δείμνπκε έλα άιιν 
πξόζσπν ηεο κεγαινύπνιεο ηεο Λόηηαο Ακεξηθήο. Γηαλπθηέξεπζε ζηε Ιίκα. 

 

3ε εκέξα: Ιίκα –Ξνπέξην Καιδνλάδν (Ακαδνλία)  

Γηα δύν εκέξεο ζα αθήζνπκε πίζσ καο ηνλ πνιηηηζκό, ζα μεράζνπκε ηα θηλεηά καο 

ηειέθσλα, ηηο ηειενξάζεηο θαη ηηο εηδήζεηο θαη ζα αλαπλεύζνπκε θάηη από ηε δνύγθια 
ηνπ Ακαδνλίνπ, ηνλ κεγαιύηεξν πλεύκνλα ηνπ πιαλήηε καο, πνπ δπζηπρώο ράλεηαη 

πξνο "όθεινο" ηνπ πνιηηηζκνύ καο. Σν αεξνπιάλν ζα καο κεηαθέξεη ζην Πνπέξην 

Καιδνλάδν, κηα πόιε 90.000 θαηνίθσλ, πξσηεύνπζα ηεο πεξηνρήο, ρηηζκέλε πάλσ ζηε 

ζπκβνιή δύν παξαπνηάκσλ ηνπ Ακαδνλίνπ, ηνπ Κάληξε ληε Ληίνο θαη ηνπ Σακπνπάηα. 

Αθνύ επηζθεθζνύκε ηελ πνιύρξσκε θαη πνιύβνπε ιατθή αγνξά ηεο πόιεο (αλ ν ρξόλνο 
ην επηηξέπεη), ζα κεηαθεξζνύκε ζην ιηκάλη, απ΄ όπνπ κε κεραλνθίλεηε πηξόγα ζα 

αλαρσξήζνπκε γηα ηνλ θαηαπιηζκό πνπ ζα καο θηινμελήζεη. Υηηζκέλνο ζηελ όρζε ηνπ 

Κάληξε ληε Ληίνο πάλσ ζε μύιηλνπο παζζάινπο, ζα καο γλσξίζεη ηε θύζε θαη ηε δσή 

ζηε δνύγθια. Κεηά ην γεύκα ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ πξώηε καο εμόξκεζε ζην 

θνληηλό λεζί ησλ κατκνύδσλ. Άγξηεο αιιά θάπσο εμνηθεησκέλεο κε ηνλ άλζξσπν, ζα καο 

πιεζηάζνπλ γηα λα θάλε ηηο κπαλάλεο πνπ έρεη καδί ν ηρλειάηεο καο. Σα είδε πνπ 
ππάξρνπλ ζην λεζί είλαη ν πίζεθνο-αξάρλε, ν πίζεθνο-ζθίνπξνο, ν ιεπθόο θαπνπηζίλνο, 

ν θαθέ θαπνπηζίλνο θ.ά. Δπηζηξνθή ζηνλ θαηαπιηζκό γηα δείπλν. Σν βξάδπ θη εθόζνλ νη 

ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ, πάκε γηα λπρηεξηλό ζαθάξη αιηγάηνξα. Αλ είκαζηε ηπρεξνί ζα 

ηνλ δνύκε από θνληά. Θαιή ηύρε θαη θαιελύρηα! 

 
4ε εκέξα: Ξνπέξην Καιδνλάδν (Ενύγθια Ακαδόληνπ) 

Πξσηλή έγεξζε, ύζηεξα από έλαλ γιπθύηαην ύπλν κέζα ζηε θύζε θαη εμόξκεζε ζηε 

δνύγθια γηα λα απνιαύζνπκε ηα ακέηξεηα είδε αησλόβησλ δέλδξσλ, ηα πνιύρξσκα 

θπηά θαη ινπινύδηα ηεο Ακαδνλίαο, θαζώο θαη ηνπο ζάκλνπο κε ηηο ζαπκαζηέο ηαηξηθέο 

ηνπο ηδηόηεηεο. Σν κόλν πνπ δηαηαξάζζεη ηελ εζπρία ηεο δνύγθιαο είλαη νη ηζαθσκνί ησλ 
παπαγάισλ macao, νη έξσηεο ησλ lovebirds θαη ηα θξσμίκαηα ησλ ινγήο ινγήο 

εμσηηθώλ πνπιηώλ. Ζ βόιηα καο θαηαιήγεη ζην παξαηεξεηήξην ηεο δνύγθιαο γηα λα 

ζαπκάζνπκε ηε θύζε από ςειά θαη λα μαπνζηάζνπκε ζηε κηθξή ιίκλε, όπνπ ζα 

θάλνπκε βαξθάδα κε ρεηξνθίλεηε πηξόγα γηα λα απνιαύζνπκε από θνληά ηα λνύθαξα 

θαη ηηο λεξνρειώλεο λα ιηάδνληαη πάλσ ζε πεζκέλνπο θνξκνύο δέλδξσλ. Δπηζηξέθνπκε 

ζηνλ θαηαπιηζκό καο γηα ην γεύκα καο θαη ιίγε μεθνύξαζε. Σν απόγεπκα ζα 
επηζθεθζνύκε κηα θάξκα ηζαγελώλ θαη ζα γλσξίζνπκε ηηο θπηείεο ηεο πεξηνρήο: 

κπαλαληέο, κάλγθν, αλαλάδεο, καληόθεο, θόθα θιπ. Δπηζηξνθή ζηνλ θαηαπιηζκό. 

Γηαλπθηέξεπζε. 

 

5ε εκέξα: Ξνπέξην Καιδνλάδν -  Θνύζθν 
Απνραηξεηάκε ζήκεξα ηε δώλε ηεο Ακαδνλίαο θαη πεηάκε γηα ην Θνύζθν,πνπ ην όλνκά 

ηνπ ζεκαίλεη "Οκθαιόο ηεο Γεο". Γηα ηνλ ηζηνξηθό, ηνλ αξραηνιόγν, ηνλ θνηλσληνιόγν, 

ηνλ εζλνιόγν, ηνλ θαιιηηέρλε, ην θσηνγξάθν θαη ηνλ θάζε ηνπξίζηα, ην Θνύζθν 

πξνζθέξεη αλεμάληιεην πιηθό. Ο ηόπνο όπνπ άθκαζε θαη θαηαιύζεθε ν πνιηηηζκόο ησλ 

Ίλθαο δηαηεξεί κέζα ζηα πέηξηλα ηείρε θαη ηηο νρπξώζεηο ηνπ ηζηνξηθά κλεκεία, εξείπηα, 
κύζνπο θαη παξαδόζεηο. Δίλαη κηα ηππηθή Ηζπαληθή πόιε θηηζκέλε ζηα ηείρε θαη ηα 

ζεκέιηα ησλ Ίλθαο. Από ην 1983 έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θαηάινγν ησλ κλεκείσλ 

παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. 

Γηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 



6ε εκέξα: Θνύζθν (Μελάγεζε ζην Θνύζθν θαη ζηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 

πνπ βξίζθνληαη έμω από απηό) 

Πξσηλή μελάγεζε ηεο πόιεο. Πξώηε καο επίζθεςε ε Θνξηθάληζα, ν ζεκαληηθόηεξνο 

Λαόο ησλ Ίλθαο ζην Θνύζθν, ηόπνο ιαηξείαο ηνπ Ήιηνπ θαη ησλ Οπξάλησλ ζσκάησλ, κε 

ζαπκαζηή αξρηηεθηνληθή. Οη Γνκηληθαλνί κνλαρνί έρηηζαλ εδώ ηνλ Λαό θαη ην Κνλαζηήξη 

ηνπ άληνΛηνκίλγθν. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηελ νκνξθόηεξε πιαηεία ηνπ 
Πεξνύ, απηή ησλ πισλ, ζην θέληξν ηεο πόιεο. Ζ κνλαδηθή πνιενδνκηθή ηθαλόηεηα 

ησλ Ίλθαο δεκηνύξγεζε κία από ηηο σξαηόηεξεο πιαηείεο ηνπ θόζκνπ, ζήκα θαηαηεζέλ 

ηνπ Θνύζθν. Δδώ βξίζθεηαη ν αξηζηνπξγεκαηηθόο Θαζεδξηθόο Λαόο, ρηηζκέλνο ζηε ζέζε 

πνπ βξηζθόηαλ ην απηνθξαηνξηθό αλάθηνξν ησλ Ίλθαο. Τπέξνρνο λαόο, κε κνλαδηθά 

δείγκαηα πξώηκεο ρξηζηηαληθήο αγηνγξαθίαο ηεο δσγξαθηθήο ζρνιήο ηνπ Θνύζθν. ηε 
ζπλέρεηα ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ιίγν έμσ θαη πάλσ από ην 

Θνύζθν, αθνύ από ηα 3.300 κ. πνπ βξίζθεηαη ε πόιε, ζα θζάζνπκε 3.560 κ., γηα λα 

επηζθεθζνύκε ην επηβιεηηθό θξνύξην αμαρνπακάλ, κε ην ηξηπιό θπθιώπεην ηείρνο, έλα 

κεγαιηζηθό κλεκείν αιεζκόλεηεο νκνξθηάο θαη ζξεζθεπηηθήο ζεκαζίαο. Δδώ 

ιαηξεπόηαλ ν ζεόο Ήιηνο θαη ν Θεξαπλόο, ζε ηειεηέο πνπ γίλνληαη αθόκε θαη ζήκεξα 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνύ ειηνζηαζίνπ. Δπόκελε ζηάζε καο είλαη ζην Θέλθν 

(ιαβύξηλζνο), λαόο ηεο Κεηέξαο-Γεο θαη ηνπ Πνύκα, πνπ είλαη ιαμεκέλνο πάλσ ζε έλαλ 

βξάρν. Πεξλώληαο από ηελ Πνύθα Πνπθάξα, έλα από ηα πνιιά νρπξά ηνπ 

απηνθξαηνξηθνύ ζηξαηνύ, ρηηζκέλα ζε ηαθηά δηαζηήκαηα γύξσ από ην Θνύζθν, 

θαηαιήγνπκε ζην Σακπνκαηζάη, έλα επίζεο κεγαιηζηθό κλεκείν κε ηηο ηξεηο ηεξέο πεγέο 

ησλ Ίλθαο, ζην νπνίν θαηαιήγνπλ νη πξνζθπλεηέο ηνπ ηεξνύ πάξθνπ. Ζ εκέξα καο δελ 
ηειεηώλεη εδώ. Αθνύ επηζηξέςνπκε ζην μελνδνρείν γηα ιίγε μεθνύξαζε, ζα μεθηλήζνπκε 

κε ηα πόδηα πξνο ηελ πιαηεία ησλ πισλ, γηα λα ηελ απνιαύζνπκε θσηαγσγεκέλε θαη 

λα κεηαβνύκε ζηε ζπλέρεηα ζε εζηηαηόξην ηεο πόιεο, ζην νπνίν ζα έρνπκε ηελ επθαηξία 

γλσξίζνπκε ηελ κνπζηθνρνξεπηηθή παξάδνζε ηνπ Θνύζθν. Τπεξπιήξεηο εληππώζεσλ 

απ΄ όιε ηελ εκέξα, επηζηξέθνπκε ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

7ε εκέξα: Θνύζθν – Ηεξή Θνηιάδα (Ξίζαθ – Νγηαληαϊηάκπν) – Αξραία 

Αιαηνξπρεία ηωλ Ίλθαο 

Οπξνπκπάκπα ή Ηεξή θνηιάδα, θαηά κήθνο ηεο νπνίαο νη Ίλθαο έρηηζαλ ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο πόιεηο ηνπο. Κία από απηέο είλαη ην Πίζαθ, εκπνξηθό θέληξν ηεο 
πεξηνρήο ηόηε θαη ηώξα. Πνιύρξσκε πνιύβνπε, πνιππιεζήο πνιπ...πάδαξε, ε αγνξά 

ηνπ Πίζαθ πξνζθέξεηαη γηα είδε ιατθήο πεξνπβηαλήο ηέρλεο. Κάιιηλα, ξηρηάξηα, 

θαιύκκαηα, πήιηλα, αληίθεο, μύιηλα, δεξκάηηλα θαη βέβαηα θόθα, είλαη ηα αγαζά πνπ 

κπνξείηε λα δηαιέμεηε από απηήλ ηελ αγνξά. Κελ παξαιείςεηε λα γεπζείηε κηα 

εκπαλάδα θαη ηζίηζακνξάδα. Ση είλαη απηά; Θα ζαο εμεγήζεη ν μελαγόο ζαο. Κία από ηηο 

πην θαινδηαηεξεκέλεο πόιεηο ησλ Ίλθαο, ε πόιε ηνπ Ογηαληάπ ή Ογηαληατηάκπν, καο 
πεξηκέλεη ζηε ζπλέρεηα γηα λα καο δείμεη ηε ζαπκαζηή αθξόπνιή ηεο κε ηεξό αθηεξσκέλν 

ζηνλ ζεό Ήιην. Πόιε κε πνιύ πινύζηα ηζηνξία, δηαδξακάηηζε ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

ηζηνξηθή πνξεία ηεο απηνθξαηνξίαο θαη ζηελ νξηζηηθή πηώζε ηεο ζηα ρέξηα ησλ Ηζπαλώλ 

θαηαθηεηώλ.  

Αξραία αιαησξπρεία ησλ Ίλθαο  
Οη εκπεηξίεο όκσο δελ ηειεηώλνπλ εδώ. Δπηζθεπηόκαζηε εληππσζηαθά αιαησξπρεία ζην 

Κάξαο, πνπ εμαθνινπζνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη όπσο ηελ επνρή ησλ Ίλθαο! Παξόηη 

εθαηνληάδεο ρηιηόκεηξα καθξηά από ηε ζάιαζζα, ε πεξηνρή ηξνθνδνηνύζε ηνλ ληόπην 

πιεζπζκό κε αιάηη ήδε πξηλ από ηελ επνρή ησλ Ίλθαο, ράξε ζηα πςειήο αιαηόηεηαο 

λεξά ησλ ππόγεησλ ξεπκά-ησλ πνπ δηαηξέρνπλ ηελ πεξηνρή. Οη ληόπηνη ην αληηιήθζεθαλ 
πξηλ πνιινύο αηώλεο, θαη θαηαζθεύαζαλ ζηηο πιαγηέο πνιπάξηζκεο κηθξέο δεμακελέο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ σο αιαησξπρεία: ζρεδόλ όιεο απηέο νη δεμακελέο είλαη ηεηξάγσλνπ 

ζρήκαηνο, πεξίπνπ 4x4, κε βάζνο πνπ ζπλήζσο δελ μεπεξλά ηα ηξηάληα εθαηνζηά, θαη 

πξνζεθηηθή ξνή λεξνύ πνπ ειέγρεηαη ζρνιαζηηθά από ηνπο απαζρνινύκελνπο εδώ. 

Γηαλπθηέξεπζε ζηελ ηεξή θνηιάδα. 
 

 



8ε εκέξα: Ηεξή Θνηιάδα – Κάηζνπ Ξίηζνπ – Θνύζθν 

Ζ ζεκαληηθόηεξε αλάκλεζε ηνπ ηαμηδηνύ καο ζα είλαη ζε ιίγεο ώξεο πξαγκαηηθόηεηα. 

Αθνύ πξαγκαηνπνηήζνπκε κία δηαδξνκή κε πνύικαλ, επηβηβαδόκαζηε ζην ηξαίλν πνπ 

ηξέρεη παξάιιεια κε ηνλ Ηεξό πνηακό θαηά κήθνο ηεο Ηεξήο Θνηιάδαο, κέρξη ηελ 

πεξηνρή Άγνπαο Θαιιηέληεο. Από εδώ επηβηβαζηνύκε ζε άιιν πνύικαλ, πνπ ζα καο θέξεη 

ζηελ είζνδν ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηνπ Κάηζνπ Πίθηζνπ. Οη ιέμεηο είλαη θησρέο λα 
πνπλ θαη νη  θσηνγξαθηθέο κεραλέο λα απνηππώζνπλ ηε καγεία πνπ κόλν ε ςπρή 

κπνξεί λα δεη. Φσηηζκέλα κπαιά επέιεμαλ ηνλ ρώξν ζηελ άθξε ηεο ηεξήο θνηιάδαο γηα 

λα ρηίζνπλ ηελ ηεξή πόιε ησλ Ίλθαο, πνπ εγθαηαιείθζεθε ιίγν πξηλ κπνπλ νη Ηζπαλνί 

ζηελ απηνθξαηνξία, δηαηεξώληαο έηζη ηελ απόιπηε κπζηηθόηεηά ηεο κέρξη ην 1911, όηαλ 

ηελ αλαθάιπςε ν ΥάηξακΚπίλγθακ. Έλα ζύλνιν από ζησπειά πέηξηλα εξείπηα λαώλ, 
αλαθηόξσλ, ζπηηηώλ, πδξαγσγείσλ θαη πύξγσλ, ζεκειησκέλσλ ζηελ θάζεηε 

νξζνπιαγηά, καξηπξνύλ ην κεγαιείν ελόο κνλαδηθνύ πνιηηηζκνύ. Απνιαύζηε ηε καγεία 

ηνπ ηνπίνπ θαη γλσξίζηε ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο από ηνλ έκπεηξν μελαγό καο. Ζ 

επηζηξνθή καο ζην Θνύζθν κε ηα ίδηα ζπγθνηλσληαθά κέζα, είλαη ίζσο ν θαιύηεξνο 

ηξόπνο γηα λα θαηαιαγηάζνπλ ζην λνπ θαη ζηελ θαξδηά καο όζα είδακε θαη κάζακε 
ζήκεξα, όζα κε ηξόπν ζετθό δεκηνύξγεζαλ ε θύζε θαη ν άλζξσπνο ζε κία εξσηηθή 

ζηηγκή. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

9ε εκέξα: Θνύζθν – Λεθξόπνιε Σηγηνπζηάλε – Ξνύλν 

Γηαδξνκή πνιππνίθηιε ε ζεκεξηλή, κε ηνπία άγξηαο νκνξθηάο ζπλερώο ελαιιαζζόκελα 

θαη κε ην εληππσζηαθό πςόκεηξν ησλ 4.335 m ζηε Ια Ράγηα. Θα ζηακαηήζνπκε ζην 
ζπίηη ελόο ηζαγελνύο ηεο θνηλόηεηαο ησλ Θόγηαο, γηα λα δνύκε από θνληά ηνλ 

παξαδνζηαθό ηξόπν δσήο ησλ ηζαγελώλ ηνπ πςηπέδνπ ηνπ Πεξνύ. Θαη ζηελ ππόινηπε 

δηαδξνκή καο κέρξη ην Πνύλν ζα θάλνπκε πνιύ ελδηαθέξνπζεο ζηάζεηο, όπσο ζηνλ λαό 

ηνπ Θενύ Βηξαθόρα, ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ θαη αιινύ. Πξηλ θηάζνπκε ζην 

Πνύν ζα επηζθεθζνύκε ηε ηγηνπζηάλε, ηε λεθξόπνιε ησλ Θόγηαο θαη ησλ Ίλθαο, νη 
νπνίνη επέιεμαλ ηνλ ρώξν απηό γηα λα ζάβνπλ ηνπο πςεινύο λεθξνύο ηνπο. Θα 

μελαγεζνύκε ζηε λεθξόπνιε, ζα δνύκε ηνλ ηξόπν ηαθήο ησλ λεθξώλ, αιιά θαη ηνλ 

ηξόπν ρηηζίκαηνο ησλ ηαθηθώλ κλεκείσλ. Άθημε ζην Πνύλν, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε 

ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
10ε εκέξα: Ξνύλν – Λεζηά Νύξνο – Ιίκα 

Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν θαη επίζθεςε ζηε ιίκλε Σηηηθάθα. ε πςόκεηξν 3.814 m 

θαη θαηαιακβάλνληαο έθηαζε 8.560 η.ρικ., ε Σηηηθάθα είλαη ε «πςειόηεξε» θαη 

κεγαιύηεξε πισηή ιίκλε ζηνλ θόζκν. Δθηείλεηαη αλάκεζα ζην Πεξνύ θαη ηε Βνιηβία θαη 

ζύκθσλα κε ηνλ κύζν, ζην λεζί ηνπ Ήιηνπ γελλήζεθε ν Ίλθα θαη ε ζην λεζί ηεο 

ειήλεο Θόγηα. Θα επηζθεθζνύκε κε πινηάξην ηα  λεζηά ησλ Ούξνο, πνπ είλαη θηηαγκέλα 
από θαιάκηα ηνηόξα θαη βξίζθνληαη ζηνλ θόιπν ηνπ Πνύλν. Δίλαη πξάγκαηη κνλαδηθό ην 

θαηλόκελν ησλ πισηώλ λεζηώλ, δύν από ηα νπνία ζα επηζθεθζνύκε γηα λα δνύκε πώο 

δνπλ νη ηζαγελείο Ούξνο, πώο πιένπλ ηα λεζηά ηνπο, πώο ρηίδνπλ ηα θαιακέληα ζπίηηα 

ηνπο, πώο θπλεγνύλ, πώο ςαξεύνπλ θηι. Δθζηαηηθνί θαη εληππσζηαζκέλνη επηζηξέθνπκε 

ζην Πνύλν, από όπνπ κε κηα πηήζε κεηαθεξόκαζηε ζηε Ιίκα. Άθημε θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

11ε εκέξα: Ιίκα – Λεζηά Κπαγέζηαο – Ξαξάθαο 

Αλαρσξνύκε νδηθώο γηα κηα δηήκεξε εθδξνκή ζηα λεζάθηα Κπαγηέζηαο θαη ζηα 

«εμσγήηλα ζρήκαηα» ηεο Λάζθα. Οη καγεπηηθέο πηπρέο ηεο ρώξαο αξρίδνπλ λα 

μεδηπιώλνληαη. ήκεξα ζα ζπλαληεζνύκε κε ηελ πξώηε κειινληηθή καο αλάκλεζε, ην 
ζαπκαζηό πδξνβηόηνπν ησλ λεζηώλ Κπαγηέζηαο. Αθνινπζώληαο κηα πξαγκαηηθά 

πξσηόγλσξε δηαδξνκή δίπια ζηνλ Δηξεληθό, αλάκεζα ζε θαηαπξάζηλεο πεδηάδεο θαη 

απόιπηα εξεκηθά ηνπία, δηαζρίδνληαο κεγάιεο θαη κηθξέο πόιεηο, θζάλνπκε ζην 

Παξάθαο, απ΄ όπνπ ζα αλαρσξήζνπκε γηα κηα δίσξε θξνπαδηέξα κε ηαρύπινν ζηνλ 

πδξνβηόηνπν Κπαγηέζηαο, έλαλ επίγεην παξάδεηζν γηα πνπιηά θαη ζαιάζζηνπο ιένληεο. 
Κία ζεηξά από άγξηεο, απξόζηηεο θαη θπζηθά αθαηνίθεηεο βξαρνλεζίδεο απνηεινύλ ηνλ 

πδξνβηόηνπν απηό, ν νπνίνο θηινμελεί ρηιηάδεο ζαιαζζνπνύιηα, όπσο γιάξνπο, 



πειεθάλνπο, θνξκνξάλνπο θιπ., εθαηνληάδεο ζαιάζζηνπο ιένληεο, πηγθνπΐλνπο θαη 

ακέηξεηα θαβνύξηα, αζηεξίεο, πεηαιίδεο θιπ. Σν ζέακα θαη ην άθνπζκα είλαη "ζηηγκέο 

ηεο δσήο κνπ θσηεηλέο …". Από ηηο λεζίδεο απηέο ζπιιέγεηαη αθόκα θαη ζήκεξα ην 

γθνπάλν, ε επεξγεηηθή αμία ηνπ νπνίνπ σο ιίπαζκα ήηαλ από πνιύ παιηά γλσζηή ζηνπο 

Πεξνπβηαλνύο. ηαλ επηζηξέςνπκε ζην Παξάθαο, ζαο πξνηείλνπκε λα δνθηκάζεηε κηα 

θαηαπιεθηηθή θαβνπξόζνππα ζε ηαβέξλα ηνπ ιηκαληνύ. Γηαλπθηέξεπζε ζην Παξάθαο. 
 

12ε – 13ε εκέξα: Ξαξάθαο – πξναηξεηηθή πηήζε πάλω από ηηο γξακκέο Λάζθα – 

πηήζε επηζηξνθήο 

Ζ πην ζπγθινληζηηθή «κειινληηθή αλάκλεζε» καο πεξηκέλεη ζήκεξα ην πξσί. 

Κεηαθεξόκαζηε ζην αεξνδξόκην απ’ όπνπ πεηώληαο κε κνλνθηλεηήξην έρνπκε ηελ 
κνλαδηθή επθαηξία λα ζαπκάζνπκε από ςειά ην νξνπέδην ηεο Λάζθα, ηελ Πάκπα, όπνπ 

πξηλ από 2.000 ρξόληα δεκηνπξγήζεθαλ νη κνλαδηθνί απηνί γεσγιπθηθνί ζρεκαηηζκνί 

πάλσ ζην μεξό θαη άγνλν έδαθόο ηεο, ζε κηα πεξηνρή πνπ θαηαιακβάλεη έθηαζε 525 

km2. Πέπιν κπζηεξίνπ θαιύπηεη ηε δεκηνπξγία ησλ ζρεκαηηζκώλ απηώλ. Ο Έξηρ θνλ 

Ληάηληθελ ππνζηεξίδεη πσο είλαη έξγα εμσγήηλσλ πνιηηηζκώλ, ελώ δηαπξεπείο 
επηζηήκνλεο, όπσο ε Καξία Ράηρε θαη ν Σδνπδέπε Οξεθίηζη ζεσξνύλ πσο είλαη έξγα ησλ 

θαηνίθσλ ηεο Λάζθα, νη νπνίνη είραλ αλαπηύμεη έλαλ εμαηξεηηθό πνιηηηζκό από ην 200 

π.X. έσο ην 600 κ.X. Ζ πηήζε ζε ύςνο πεξίπνπ 300 m είλαη κία αιεζκόλεηε εκπεηξία θη 

έλα απαξάκηιιν θσηνγξαθηθό ζέκα. Κελ ηε ράζεηε! Ακέζσο κεηά ζα επηζθεθζνύκε έλα 

εξγαζηήξην θεξακηθήο γηα λα γλσξίζνπκε πώο ν πνιηηηζκόο απηόο, ρσξίο ηξνρό, κε ην 

ρέξη, θαηαζθεύαζε θεξακηθά πςειήο αηζζεηηθήο θαη θαιιηηερληθήο αμίαο, πνπ 
απεηθνλίδνπλ ζηηγκέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Δπηζηξέθνληαο, ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην 

αεξνδξόκην ηεο Ιίκα από όπνπ ζα πεηάμνπκε γηα ηελ Αζήλα. Άθημε ηελ επόκελε εκέξα. 

 

Δπέθηαζε ζην Βόξεην Ξεξνύ 
 

1ε - 11ε εκέξα: Όπωο πεξηγξάθεηαη παξαπάλω 
  

12ε εκέξα: Γηαλπθηέξεπζε ζηε Ιίκα 

 

13ε εκέξα: Ιίκα – Τζηθιάγην (μελάγεζε) 

Πξσηλή πηήζε γηα ην Σζηθιάγην. Κεηά ηελ άθημε καο ζα επηζθεθζνύκε ηνλ αξραηνινγηθό 

ρώξν HuacaRajada, όπνπ βξίθζνληαη ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα από ηνλ Άξρνληα ηνπ 
ηπάλ. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Σνπθνύκε. Δπίζθεςε 

ησλ ππξακίδσλ θαη ηνπ ηνπηθνύ κνπζείνπ. Ιίγν πξηλ πάξνπκε ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο 

ζα επηζθεθζνύκε ην πεξίθεκν θαη εθπιεθηηθό, ζύγρξνλν κνπζείν TumbasReales 

(Κνπζείν Βαζηιηθώλ Σάθσλ), ην νπνίν ζηεγάδεη νιόθιεξε ηε ζπιινγή ησλ επξεκάησλ 

από ηνλ αζύιεην νηθνγελεηαθό ηάθν ελόο εγεκόλα ηνπ πνιηηηζκνύ ησλ Κνηζίθα, πνπ νη 
αξραηνιόγνη αλαθάιπςαλ ην 1987 θαη ηνλ νλόκαζαλ ν "Άξρνληαο ηνπ ηπάλ". Κεηά ηελ 

επίζθεςή καο ζην κνπζείν, επηζηξέθνπκε ζην μελνδνρείν καο ζην Σζηθιάγην. 

Γηαλπθηέξεπζε. 

 

14ε εκέξα: Τζηθιάγην – Δι Κπξνύρν – Τξνπρίγην (μελάγεζε) 
Ζ ηξίηε κεγαιύηεξε πόιε θαη πνιηηηζηηθή πξσηεύνπζα ηνπ Πεξνύ. Ζ «πόιε ηεο αηώληαο 

Άλνημεο» πνπ νλνκάδεηαη έηζη ιόγσ ηεο αδηάιεηπηεο θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

ειηνθάλεηαο. Ηδξύζεθε ην 1534 από ηνλ Diego de Almagro. Θαηά ηε δηαδξνκή καο ζα 

επηζθεθζνύκε ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν Κπξνύρν, όπνπ ζηε γύξσ πεξηνρή εδξεύεη ην 

θνηκεηήξην ησλ πξνθνινκβηαλώλ πνιηηηζκώλ θαη πνιιά άιια επξήκαηα ησλ πνιηηηζκώλ 
πνπ έδξαζαλ ηόηε. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηε «Θπξία ηνπ Θάν». Πξόθεηηαη γηα 

κηα θαινδηαηεξεκέλε κνύκηα γπλαηθείνπ θύινπ, πνπ αλαθαιύθζεθε πξόζθαηα θαη 

ζεσξείηε όηη ήηαλ θάπνην κέινο ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο ησλ Mόλρε ή Κνληζίθα. Σν 

απόγεπκα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ πξσηεύνπζα ησλ Σζηκνύ, ην Σζαλ Σζαλ 

(Chanchan: «πόιε ηεο ειήλεο»). Παξ΄ όιε ηελ θαηαζηξνθή πνπ έρεη ππνζηεί 



δηαθξίλνληαη ζην ζύκπιεγκα 9 ζπγθξνηήκαηα δηακεξηζκάησλ πεξηβαιιόκελα από ηείρε 

πνπ θηάλνπλ ζε ύςνο 7 m θαη κήθνο 700 m. Σα επξήκαηα πνπ αλαθαιύθζεθαλ ζε 

πνιπάξηζκνπο θαη πινύζηνπο ηάθνπο καξηπξνύλ όηη ε ηερληθή θαη ην θαιιηηερληθό 

αίζζεκα ησλ Σζηκνύ αλαπηύζζεηαη ηδηαίηεξα ζηελ επεμεξγαζία ησλ κεηάιισλ (ρξπζνύ, 

αξγύξνπ, ραιθνύ) κε ηα νπνία έθηηαρλαλ νιόθιεξεο παλνπιίεο, ζώξαθεο, πεξηδέξαηα, 

αζπλήζηζηα θπιηλδξηθά αγγεία κε ζρήκα αλζξώπηλνπ πξνζώπνπ, ηειεηνπξγηθά καραίξηα 
(ηνύκη) θαη νηθηαθά ζθεύε. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

15ε εκέξα: Τξνπρίγην (ππξακίδεο θαη μελάγεζε) 

Κεηά ην πξσηλό καο αλαρσξνύκε γηα ηελ θνηιάδα Κόλρε. Θαηά ηελ άθημή καο ζα καο 

θαισζνξίζεη κία παξαδνζηαθή νηθνγέλεηα, απόγνλνη ησλ Κνηζίθα. ηε ζπλέρεηα ζα 
επηζθεθζνύκε ηηο εληππσζηαθέο ππξακίδεο ηνπ Ήιηνπ θαη ηεο ειήλεο ηνπ πνιηηηζκνύ 

ησλ Κνηζίθα. Ζ HuacadelSol, ε ππξακίδα ηνπ Ήιηνπ κε ύςνο 50 m, είλαη ην κεγαιύηεξν 

πιίλζηλν νηθνδόκεκα ηεο Ακεξηθήο. Θα ζπλερίζνπκε ηελ επίζθεςή καο ζηα νπάθαο 

(ηεξά) Dragon θαη Emerald. ηε ζπλέρεηα νινθιεξώλνπκε ηελ μελάγεζε καο ζην 

Σξνπρίιην θαη επηζηξέθνπκε ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

16ε – 17ε εκέξα: Τξνπρίγην – Ιίκα, αλαρώξεζε 

Κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθή καο. Άθημε ζηελ Αζήλα ηελ 

επόκελε κέξα. 

 

 
Τηκή θαη’άηνκν (13 εκέξεο) 

 

Αλαρώξεζε Ζκέξεο Γίθιηλν 
Γηαθνξά 

Κνλνθιίλνπ 

26/05 & 09/06, 10/08, 

29/09, 21/10 
13 2.390 € 

+ 650 € 

03, 10/08 14* 2.490 € 

11/08 15** 2.560 € + 750 € 

25/08 13 2.450 € 

 + 650 € 

20/11 13 2.290 € 

*Πεξηιακβάλεη κία επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε ζην Θνύζθν, καδί κε ηνλ αξρεγό ηεο 
εθδξνκήο. Πεξηιακβάλνληαη είζνδνη ζε ζπγθεθξηκέλα αμηνζέαηα. 

**Πεξηιακβάλεη κία επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε ζην Θνύζθν θαη κία ζηε Ιίκα. 

 

Ξεξηιακβάλνληαη: 

 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ελδηάκεζν ζηαζκό  

 Δπηιεγκέλα πνιύ θαιά μελνδνρεία, ηα γλσζηά Hilton Garden Inn 4* superior, A 

Luxury Collection 5* (Libertador), έλα από ηα θαιύηεξα μελνδνρεία ζηνλ θόζκν, 

έλα ηζηνξηθό, πνιπηειέο μελνδνρείν (παιηό παιάηη ησλ Ίλθαο) ζην θαιύηεξν 

ζεκείν, GHL Hotel Lago Titicaca 5* (ex Libertador) 5* ζην Πνύλν,  Estelar/AC 
Marriott 5* ζηε Ιίκα, Aranwa Paracas Resort and Spa 5*.  

 Ζκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά (πξσηλό, δείπλν). ηνλ Ακαδόλην πιήξεο δηαηξνθή.  

 Κεηαθηλήζεηο, μελαγήζεηο, εθδξνκέο, όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα.  

 Σνπηθόο μελαγόο.  

 Έιιελαο αξρεγόο εμεηδηθεπκέλνο ζην Πεξνύ.  

 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.ά.). 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: 930 € (17 

εκέξεο 980 €)  

 Φόξνη πνπ πιεξώλνληαη ηνπηθά, πεξίπνπ 15 $ 

 Πξναηξεηηθή πηήζεο πάλσ από ηηο Γξακκέο Λάζθα: 200€ 
 

 

Ξηήζεηο 

 

Γηα ηηο αλαρσξήζεηο 26/05 

Αξηζκόο 

Ξηήζεο 
Ζκεξνκελία Γηαδξνκή 

Ώξα 

Αλαρώξεζεο 
Ώξα Άθημεο 

KL 1572 
1ε εκέξα 

Αζήλα – Άκζηεξληακ 06:00 08:30 

KL 743 Άκζηεξληακ – Ιίκα 12:35 18:05 

KL 744 12ε εκέξα Ιίκα – Άκζηεξληακ  19:55 15:20+1 

KL 1581 13ε εκέξα Άκζηεξληακ – Αζήλα 20:55 01:05+1 

 

Γηα ηηο αλαρσξήζεηο 09/06, 25/08, 29/09 

Αξηζκόο 

Ξηήζεο 
Ζκεξνκελία Γηαδξνκή 

Ώξα 

Αλαρώξεζεο 
Ώξα Άθημεο 

KL 1572 
1ε εκέξα 

Αζήλα – Άκζηεξληακ 05:45 08:10 

KL 743 Άκζηεξληακ – Ιίκα 12:35 18:05 

KL 744 12ε εκέξα Ιίκα – Άκζηεξληακ  19:55 15:10+1 

KL 1581 13ε εκέξα Άκζηεξληακ – Αζήλα 20:55 01:10+1 

 

Γηα ηηο αλαρσξήζεηο 03, 10/08 

Αξηζκόο 

Ξηήζεο 
Ζκεξνκελία Γηαδξνκή 

Ώξα 

Αλαρώξεζεο 
Ώξα Άθημεο 

KL 1572 
1ε εκέξα 

Αζήλα – Άκζηεξληακ 05:45 08:10 

KL 743 Άκζηεξληακ – Ιίκα 12:35 18:05 

AF 483 12ε εκέξα Ιίκα – Παξίζη 18:00 13:15+1 

AF 1332 13ε εκέξα Παξίζη – Αζήλα 15:20 19:25 

 
 

 

 



 

Γηα ηηο αλαρσξήζεηο 10, 11/08 

Αξηζκόο 

Ξηήζεο 
Ζκεξνκελία Γηαδξνκή 

Ώξα 

Αλαρώξεζεο 
Ώξα Άθημεο 

KL 1572 
1ε εκέξα 

Αζήλα – Άκζηεξληακ 05:45 08:10 

KL 743 Άκζηεξληακ – Ιίκα 12:35 18:05 

KL 744 12ε εκέξα Ιίκα – Άκζηεξληακ  19:55 15:10+1 

KL 1581 13ε εκέξα Άκζηεξληακ – Αζήλα 21:20 01:25+1 

 

Γηα ηηο αλαρσξήζεηο 21/10 

Αξηζκόο 

Ξηήζεο 
Ζκεξνκελία Γηαδξνκή 

Ώξα 

Αλαρώξεζεο 
Ώξα Άθημεο 

KL 1572 
1ε εκέξα 

Αζήλα – Άκζηεξληακ 05:45 08:10 

KL 743 Άκζηεξληακ – Ιίκα 12:35 18:05 

AF 483 12ε εκέξα Ιίκα – Παξίζη 21:50 16:20 

AF 1332 13ε εκέξα Παξίζη – Αζήλα 20:40 00:55+1 

 

Γηα ηηο αλαρσξήζεηο 20/11 

Αξηζκόο 

Ξηήζεο 
Ζκεξνκελία Γηαδξνκή 

Ώξα 

Αλαρώξεζεο 
Ώξα Άθημεο 

KL 1572 
1ε εκέξα 

Αζήλα – Άκζηεξληακ 06:00 08:35 

KL 743 Άκζηεξληακ – Ιίκα 12:35 19:10 

AF 483 12ε εκέξα Ιίκα – Παξίζη 21:50 16:20 

AF 1332 13ε εκέξα Παξίζη – Αζήλα 20:40 00:55+1 

 

 

Σεκεηώζεηο: 

 
 Γελ ππάξρνπλ ηξίθιηλα δσκάηηα ζην Πεξνύ θαη ζηελ Βνιηβία.  ε ζπάληεο 

πεξηπηώζεηο κπνξεί λα βξεζεί δίθιηλν δσκάηην κε πηπζζόκελν θξεβάηη. 

 Σν δηαβαηήξηό ζαο ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 6κελε ηζρύ.  

 Βεβαησζείηε πσο ην δηαβαηήξηό ζαο έρεη θελέο ζειίδεο, ηζάξηζκεο κε ηνλ αξηζκό 

ησλ ρσξώλ πνπ ζα επηζθεθζείηε. 


