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Νόηηα Αθρηθή – Γηαδροκή ηφλ Κήπφλ 
 

Κέηπ Σάοσλ, Ούηζτορλ, Νάηζλα, Νηέρκπαλ, Χιοστιούε, Κρούγθερ Παρθ, 
Γηοτάλεζκποσργθ 

 
Πνηα είλαη ε θαιύηεξε ώξα γηα λα δεη θαλείο ηα ιηνληάξηα λα θηλνύληαη ζην Εζληθό 
Πάξθν Κξνύγθεξ; Πόηε νη ζειπθνί ειέθαληεο ζειάδνπλ ηα κωξά ηνπο ζην Τζόκπε ηεο 

Μπνηζνπάλα; Πνην ηειεηνπξγηθό αλαπαξηζηνύλ νη θπιέο ηεο Σνπαδηιάλδεο ηελ ώξα πνπ 
θηλνύληαη ξπζκηθά ππό ηνπο ήρνπο ηνπ ηπκπάλνπ; Tη ζα δεηο ζηε κίλη θξνπαδηέξα θαη ηελ 

νηθνινγηθή εθδξνκή πνπ νξγαλώλνπκε ζηε Λίκλε Νάηζλα; Πώο ζα θηάζεηο ζην ζπίηη ηνπ 
Νέιζνλ Μαληέια; Σην γξαθείν καο γλωξίδνπκε ηε Νόηηα Αθξηθή ζαλ ηελ παιάκε ηνπ 
ρεξηνύ καο! Μνλαδηθά ζαθάξη, Εζληθά Πάξθα πνπ ζθύδνπλ από άγξηα δωή, ηεξάζηηνη 

θαηαξξάθηεο θαη ρξπζέο παξαιίεο! Αλ πξνζζέζνπκε ζηελ παξαπάλω ιίζηα κε ηα 
ζαγελεπηηθά αμηνζέαηα θαη ηηο ζύγρξνλεο κεγαινππόιεηο κε ηα κνπζεία, ηηο hip γθαιεξί 

θαη ηηο απίζηεπηεο αγνξέο, ηόηε αληηιακβάλεηαη θαλείο πωο απηό ην ηαμίδη είλαη κηα 
αλεπαλάιεπηε ηαμηδηωηηθή εκπεηξία δωήο αιιά θαη θάηη αθόκα παξαπάλω. Είλαη ε 

Αθξηθή πνπ πάληα νλεηξεπόζνπλ! 
 

 

Πρόγρακκα εθδροκής 
 

1ε εκέρα: Αζήλα/Θεζζαιολίθε – Κέηπ Σάοσλ 
Ππγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ γηα ην Θέηπ Ράνπλ. 
 

2ε εκέρα: Κέηπ Σάοσλ 
Θνζκνπνιίηηθε αηκόζθαηξα ζηελ θνξπθή ηνπ θόζκνπ! Ζ κνλαδηθή θνζκνπνιίηηθε 

αηκόζθαηξα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απνηθηνθξαηηθή αξρηηεθηνληθή θαη ηελ πιεζώξα 
αμηνζέαησλ, θαζηζηνύλ ην Θέηπ Ράνπλ ηδαληθή αθεηεξία ηεο επίζθεςήο καο ζηε Λόηην 
Αθξηθή. Κε ην ηειεθεξίθ ζα αλέβνπκε ζην εκβιεκαηηθό Table Mountain απ’ όπνπ ζα 

αγλαληέςνπκε ηε καγεπηηθή ζέα πνπ πξνζθέξεηαη παλνξακηθά πξνο ηελ πόιε θαη ην 
ιηκάλη. Κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Απνγεπκαηηλή βόιηα ζην παιηό 

ιηκάλη ηεο πόιεο, γλσζηό σο Water Front, πεξηνρή πνπ ζθύδεη από  πνιπηειή 
θαηαζηήκαηα, εζηηαηόξηα, κνπζεία, θαθέ θαη κπαξ. 
 

 



3ε εκέρα: Κέηπ Σάοσλ (Hout Bay, Αθρφηήρηο Καιής Διπίδας) 
Αλέκειεο θώθηεο θαη παηρλίδηα πηγθνπίλσλ ζε κηα θξνπαδηέξα  εμεξεύλεζεο θαη Θαιήο 

Διπίδαο. πνδερόκαζηε ηελ θαηλνύξγηα κέξα κπαίλνληαο ζηα παπνύηζηα ησλ κεγάισλ 
εμεξεπλεηώλ. Ξξώηνο ζηαζκόο ην ςαξνρώξη ζην Hout Bay, ζηνλ δπηηθό αξκό ηεο 
ρεξζνλήζνπ, από ηνλ θόιπν ηνπ νπνίνπ ζα ζαιπάξνπκε γηα κηα θξνπαδηέξα ζην λεζί κε 

ηηο Φώθηεο. Ζ ζαιάζζηα βόιηα ζηηο βξαρώδεηο αθηέο επηβεβαηώλεη θαη κε ην παξαπάλσ 
ηελ νλνκαζία ηνπ λεζηνύ, θαζώο καο δίλεη ηελ επθαηξία λα παξαηεξήζνπκε ηα 

ραξηησκέλα δώα λα απνιακβάλνπλ ξάζπκα ηνλ ήιην πάλσ ζηα βξάρηα, ελώ 
αλαξσηηόκαζηε πώο γίλεηαη λα βξηζθόκαζηε ηόζν θνληά ζε εηθόλεο πνπ ζε θαλνληθέο 
ζπλζήθεο ζα βιέπακε κόλν ζε ληνθηκαληέξ γηα ηελ άγξηα δσή. Πηε ζπλέρεηα ζα 

δηαηξέμνπκε ηελ πεξηνρή ηνπ Δζληθνύ Ξάξθνπ ηνπ Αθξσηεξίνπ ζε κία πνξεία λόηηα σο 
ηε κύηε ηεο ρεξζνλήζνπ όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ηνλ Ξαιηό Φάξν ελώ ζηελ Αθηή 

Κπνύιληεξο αηελίδνπκε ηηο απνηθίεο πηγθνπίλσλ λα ηζαιαβνπηνύλ ζηα λεξά 
πξνζθέξνληαο άπιεηεο θσηνγξαθηθέο πόδεο κε ηελ αθαηακάρεηε γνεηεία ηνπο! Ιίγνη 
θήπνη κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ κε ην κεγαιείν θαη ηε βηνπνηθηιόηεηα ηνπ Βνηαληθνύ 

θήπνο ηνπ Θηζηεξλκπνο, ν νπνίνο ζα απνηειέζεη ηνλ ηειεπηαίν ζηαζκό ηεο εκέξαο καο. 
Απέλαληη από ηηο αλαηνιηθέο πιαγηέο ηνπ Table Mountain, ν βνηαληθόο θήπνο, έλαο από 

ηνπο κεγαιύηεξνπο ηνπ πιαλήηε ζα καο ζπλαξπάζεη κε ηελ απίζηεπηε ρισξίδα θαη ηελ 
ηζηνξία ηεο γεσινγίαο ηνπ, ηελ ώξα πνπ ζα ηνλ αλαθαιύπηνπκε κέζα από ηηο 
θαηαπξάζηλεο δηαδξνκέο ηνπ. 

4ε εκέρα: Κέηπ Σάοσλ-Ούηζτορλ  

Ξνιύρξσκα ζπίηηα, ππόγεηα δίθηπα θαη ε θξπθή γνεηεία ηεο κπνπξδνπαδίαο. Θάζε ηαμίδη 
κε ην γξαθείν καο είλαη κηα γηνξηή ησλ αηζζήζεσλ! Θάξη, καζάια θαη ζπηηηθά κπαραξηθά 
αλαδύνληαη από ηηο θαηζαξόιεο ησλ ζπηηηώλ ηνπ Βν Θaap. Ζ παξαδνζηαθή γεηηνληά ησλ 

κνπζνπικάλσλ είλαη must ζηε βόιηα καο ζην ηζηνξηθό θέληξν ηνπ Θέηπ Ράνπλ. Ιεο θη 
έρνπλ μεπεδήζεη από βεληάιηα ηεο Pantone, ηα ζπίηηα κε ηηο ζηελέο πξνζόςεηο ζα 

καγλεηίζνπλ ην βιέκκα καο κε ηελ πνιύρξσκε παξαδνμόηεηά ηνπο. Ακέζσο κεηά μεθηλά 
ην νδνηπνξηθό καο πξνο ηε Γηαδξνκή ησλ Θήπσλ, δηακέζνπ ηνπ εκη-εξεκηθνύ ηνπίνπ ηεο 
Little Karoo. Ππλερίδνπκε πξνο ηνλ ηειηθό πξννξηζκό ηεο εκέξαο, ηελ πόιε Νύηζρνξλ. 

Κπζηεξηώδεηο αίζνπζεο θαη πεξάζκαηα γεκάηα εληππσζηαθνύο ζηαιαγκίηεο θαη 
ζηαιαθηίηεο καο πεξηκέλνπλ πξνο εμεξεύλεζε ζην ππόγεην δίθηπν ησλ πεξίθεκσλ 

ζπειαίσλ Θαλγθνύ. Πην ηέινο ηεο κέξαο καο επηζθεπηόκαζηε κία από ηηο κεγαιύηεξεο 
θάξκεο ζηξνπζνθάκεισλ, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο καζαίλνπκε ηα πάληα γηα ηα 
ραξηησκέλα πηελά. Spoiler alert: εηνηκάζνπ λα αλαθαιύςεηο ηε ζρέζε ησλ 

ζηξνπζνθάκεισλ θαη ηεο βηθηνξηαλήο κπνπξδνπαδίαο! 
 

5ε εκέρα: Ούτσχορν- Garden Route- Νάισνα 

Θαιαζζνπόξνο γηα κηα κέξα Έλα πξσηλό, θάπνπ ζην καθξηλό 1488, ν Βαξζνινκαίνο 

Ληηάδ απνβηβάζηεθε ζην ζεκείν πνπ ζα βξεζνύκε ζήκεξα. Ν θόιπνο Mossel κε ην 
νκώλπκν κνπζείν ζα καο δώζεη ην έλαπζκα λα κηιήζνπκε γηα ηελ επνρή ησλ κεγάισλ 
ζαιαζζνπόξσλ, γηα ηνλ εμνπιηζκό ηνπο, ηηο δπζθνιίεο ηνπο, αιιά θαη ηα ζεκαληηθά 

επηηεύγκαηά ηνπο. Πηε ζπλέρεηα, κέζσ κηαο θαηαπιεθηηθήο δηαδξνκήο ζα θαηαιήμνπκε 
ζηελ παλέκνξθε Λάηζλα όπνπ θαη ζα δηαλπθηεξεύζνπκε.  

 
6ε εκέρα: Νάηζλα (Κροσαδηέρα θαη επίζθευε ζηο Πάρθο Featherbed) 
Γηαδξνκέο θαη ηνπία απεξηόξηζηεο νκνξθηάο Νη Λάηζλα Σεληο είλαη δπν αζβεζηνιηζηθνί 

βξάρνη πνπ πξνζηαηεύνπλ ηελ Ιαγθνύλα ηεο Λάηζλα ηελ νπνία ζήκεξα δηαζρίδνπκε κε 
ζθάθνο. Αθνύ θηάζνπκε ζηε δπηηθή άθξε κέζσ εηδηθώλ νρεκάησλ ζα απνιαύζνπκε, 

πεδνπόξνη πιένλ κηα ππέξνρε βόιηα, πνπ ζα καο κπήζεη ζηα κπζηηθά ηεο ρισξίδαο αιιά 
θαη ηεο γεσινγηθήο ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο. Δκείο, ζαο πξνηείλνπκε λα θνξέζεηε ηα πην 
άλεηα παπνύηζηα ζαο θαη λα απνζαλαηίζεηε ηε κνλαδηθή, όζν θαη αηειείσηε νκνξθηά 

ησλ θεκηζκέλσλ ηνπίσλ θαη ησλ ζπλαξπαζηηθώλ απηώλ δηαδξνκώλ! 



 

7ε εκέρα: Νάηζλα - Πορη Διίδακπεζ – Νηέρκπαλ 

Ηζηνξίεο ηνπ ιηκαληνύ Γελ είλαη κόλν πσο απνηειεί ην ηξίην κεγαιύηεξν ιηκάλη θαη 5ε ζε 
κέγεζνο πόιε ηεο ρώξαο. Ζ άλνδνο ηνπ Ξνξη Διίδακπεζ ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη λα 

θάλεη κε έλα ζπγθεξαζκό παξαγόλησλ, νη νπνίνη ζπληέιεζαλ ζηε ξηδηθή αλαδσνγόλεζε 
ηεο εηθόλαο ηεο πόιεο. Θη ελώ κηα ζεηξά έξγσλ ηειέζηεθαλ ράξε ζην Ξαγθόζκην 

Ξξσηάζιεκα Ξνδνζθαίξνπ ηνπ 2010, ε ίδηα ε λενιαία ήηαλ απηή πνπ αλαλέσζε ηε 
δπλακηθή ηεο πόιεο σο ην κεηα-βηνκεραληθό δηαπνιηηηζκηθό hotspot θαη θαιά θξπκκέλν 
ζηνιίδη ηεο Λόηηαο Αθξηθήο. Πηε ζπλέρεηα κε ζύληνκε πηήζε ζα θηάζνπκε ζην 

Ληέξκπαλ, ζην κεγαιύηεξν ιηκάλη ηεο Αθξηθήο θαη αγαπεκέλε πόιε ησλ λαπηηθώλ. 

8ε εκέρα: Νηέρκπαλ - Εοσιοσιαλη – Χιοστιούε (ζαθάρη) 

Πηα ίρλε ησλ Ενπινύ: Κνλαδηθό ζαθάξη ζηελ απισζηά ηεο ζαβάλαο Πην θέληξν ηεο 
δεκνθηιέζηεξεο παξαζεξηζηηθήο αθηνγξακκήο ηεο Λόηηαο Αθξηθήο, ε πόιε ηνπ 

Ληέξκπαλ κάο ζπζηήλεηαη κέζα από ηα δηάζεκα αμηνζέαηά ηεο. Νη πεξίθεκνη Βνηαληθνί 
Θήπνη, ην Σξπζό Κίιη πνπ ζθύδεη από μελνδνρεία, πακπ, πξνβιήηεο, ακκνπδηέο θαη 
πάγθνπο κε ρεηξνηερλήκαηα, ην Γηνηθεηηθό Θέληξν θαη θπζηθά, ην παγθόζκηαο δπλακηθήο 

ιηκάλη ηεο πόιεο ζα γίλνπλ ηα ζεκαληηθόηεξα highlights ηεο γλσξηκίαο καο καδί ηεο. Πηε 
ζπλέρεηα, αλαρσξνύκε γηα ηελ πεξηνρή ησλ Σηιίσλ Ιόθσλ όπνπ θαη ζα επηζθεθζνύκε 

κηα εγθαηάζηαζε ησλ Ενπινύ. Καζαίλνπκε δηα δώζεο ελδηαθέξνληα ζηνηρεία γηα ηε δσή 
θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπ αθξηθαληθνύ απηνύ έζλνπο πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηώλσλ, 

ελώ έρνπκε ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπκε δσληαλά ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο 
ηνπο! Ππλερίδνληαο λα αθνινπζνύκε ηα ίρλε ηνπο θηάλνπκε ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Σινπρινύε. Κέζα ζηελ απισζηά ηεο ζαβάλαο πξνζπαζνύκε λα εληνπίζνπκε εηθόλεο πνπ 

σο ηώξα έρνπκε παξαθνινπζήζεη κνλάρα ζηα ληνθηκαληέξ. Διέθαληεο, βνύβαινη θαη 
γηαηί όρη -αλ είκαζηε ηπρεξνί-, ξηλόθεξνη, ιηνληάξηα θαη ιενπαξδάιεηο παξειαύλνπλ ζε 

έλα κνλαδηθό ζαθάξη άγξηαο δσήο. 

9ε εκέρα: Χιοστιούε - οσαδηιάλδε - Κρούγθερ Παρθ (ζαθάρη) 

Ρν κεγαιύηεξν Δζληθό Ξάξθν ηεο Λνηίνπ Αθξηθήο Γηαζρίδνληαο ηα πεξίρσξα ηεο πόιεο 
γλσξίδνπκε κηα όκνξθε ρώξα, γλσζηή γηα ηε θηώρεηα, αιιά θαη ηνλ εμνπζηαζηηθό 

απηαξρηζκό θαη ηε δηαθζνξά ησλ εγεηώλ ηεο. Πθελσκέλε ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηεο 
Αθξηθήο, ε Πνπαδηιάλδε αθνπκπά ζηε Κνδακβίθε απνηειώληαο έλαλ μερσξηζηό ζύιαθα 
κέζα ζε κηα άιιε ρώξα. Αθνύ πεξάζνπκε μαλά ηα ζύλνξα θαη κπνύκε πάιη ζην έδαθνο 

ηεο Λνηίνπ Αθξηθήο θηάλνπκε ζην δηάζεκν Θξνύγθεξ Ξάξθ, ην κεγαιύηεξν εζληθό 
πάξθν έθηαζεο 19.633 η.ρικ. θαη αλακθηζβήηεηα, έλα από ηα θαιύηεξα θαηαθύγηα 

άγξησλ δώσλ ηνπ θόζκνπ. Ρν 1894 κηα ζηελή δώλε κεηαμύ ηεο πεξηνρήο Θνπαδνύινπ-
Λαηάι θαη ηεο Πνπαδηιάλδεο έγηλε ε πξώηε πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή, ην Θαηαθύγην 
Θεξακάησλ Ξνλγθόια.Πην απνγεπκαηηλό καο ζαθάξη ζα έξζνπκε ζε επαθή κε ηελ 

πνηθηιόηεηα ησλ εηδώλ ηεο παλίδαο ηνπ πάξθνπ, ελώ αξγόηεξα, ζα ζπλερίζνπκε γηα ην 
μελνδνρείν καο ζηηο λνηηνδπηηθέο παξπθέο ηνπ. 

 
10ε εκέρα: Κρούγθερ Παρθ – Γηοτάλεζκποσργθ 
Μππλάο κέζα κνπ ην δών Διέθαληεο, θακεινπαξδάιεηο, ιηνληάξηα, ξηλόθεξνη, αληηιόπεο, 

δέβξεο. Ζ αλαδήηεζε ηεο πην άγξηαο δσήο ηνπ πιαλήηε είλαη ην θαιύηεξν θίλεηξν γηα λα 
μππλήζνπκε λσξίο θαη λα μεθηλήζνπκε ηε κέξα καο. Άιισζηε, λσξίο ην πξσί θαη αξγά ην 

απόγεπκα είλαη νη θαιύηεξεο ώξεο γηα λα επηζθεθζεί θαλείο έλα Δζληθό Ξάξθν ζηελ 
Αθξηθή, θαζώο ηόηε κπνξεί λα δεη ηα δώα ζε όιε ηνπο ηελ αίγιε κέζα ζηε θύζε: Λα 
θηλνύληαη αλέκεια θαη λα θπλεγνύλ ηε ιεία ηνπο. Δγθόιη θαη Γθάνπηελγθ ζεκαίλεη 

«ηόπνο ηνπ ρξπζνύ». Έηζη νλόκαδαλ ην Γηνράλεζκπνπξγθ, ην νηθνλνκηθό θαη εκπνξηθό 
θέληξν θαη αδηακθηζβήηεηε κεηξόπνιε ηεο ρώξαο, γηα ην νπνίν αλαρσξνύκε νδηθώο. 

Άθημε θαη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν καο γηα δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

11ε εκέρα: Γηοτάλεζκποσργθ - Ορστεία - οβέηο - Γηοτάλεζκποσργθ  

Free Africa: Πην ζπίηη ηνπ Λέιζνλ Καληέια Κόιηο 8 ρικ. λόηηα ηεο πόιεο βξίζθεηαη έλα 
παιαηό νξπρείν. Ζ πξσηλή καο επίζθεςε ζην ζεκαηηθό θαη ςπραγσγηθό πάξθν Gold Reef 



City είλαη κηα δσληαλή αλαβίσζε ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890 ην νπνίν 
παξνπζηάδεη ζηνπο επηζθέπηεο ηε κεηακόξθσζε ηεο πεξηνρήο από «νηθηζκό 

ρξπζσξύρσλ» ζε κία ζύγρξνλε θαη δσληαλή πόιε. Ακέζσο κεηά επηζηξέθνπκε ζην 
Γηνράλεζκπνπξγθ όπνπ επηζθεπηόκαζηε ην εθπιεθηηθό κνπζείν ηνπ «Απαξηράηλη» θαζώο 
θαη ηε ζπλνηθία Πνβέην, όπνπ βξίζθεηαη θαη ην ζπίηη ηνπ ζπνπδαίνπ αγσληζηή, Λέιζνλ 

Καληέια. Ζ πξόζθαηε ηζηνξία ηεο πόιεο, βακκέλε κε πνιύ αίκα, αγώλεο θαη πνιηηηθέο 
αληηπαξαζέζεηο ζα είλαη ην βαζηθό ζέκα ηεο μελάγεζεο καο. 

12ε εκέρα: Γηοτάλεζκποσργθ – Πραηηώρηα - Γηοτάλεζκποσργθ  
«Δίκαζηε ίδηνη»: Κηα κέξα ζηελ Ξξαηηώξηα Αλαρώξεζε γηα ηελ πξσηεύνπζα, Ξξαηηώξηα. 

Ζ λνηηναθξηθαληθή θπβέξλεζε εμεηάδεη ηελ πξόηαζε κεηνλνκαζίαο ηεο πόιεο ζε 
Ρζνπάλε, πνπ ζεκαίλεη «είκαζηε ίδηνη». Πην σξαηόηεξν ηκήκα ηεο θαηαπξάζηλεο θαη -

ζηνιηζκέλεο κε Ρδαθαξάληεο- πόιεο ζα γλσξίζνπκε ηα θπβεξλεηηθά θηίξηα, ελώ ζα 
επηζθεθζνύκε ην Κλεκείν Βνπξηξέθεξο, έλα έκβιεκα θαη παξάιιεια θόξνο ηηκήο ζηνπο 
αλζξώπνπο πνπ έθπγαλ από ην Αθξσηήξην ηε δεθαεηία ηνπ 1830 πξνθεηκέλνπ λα 

γιπηώζνπλ από ηε βξεηαληθή θπξηαξρία.  Δπηζηξνθή ζην Γηνράλεζκπνπξγθ θαη 
δηαλπθηέξεπζε. 

13ε εκέρα: Γηοτάλεζκποσργθ - Καηαρράθηες Βηθηώρηας (Εηκπάκποσε) 
Ν ηεξαπόζηνινο θαη νη θαηαξξάθηεο Πην γξαθείν καο θάλνπκε ηα όλεηξά ζαο 

πξαγκαηηθόηεηα! Πήκεξα πξόθεηηαη λα αλαρσξήζνπκε γηα ην αεξνδξόκην ηνπ 
Γηνράλεζκπνπξγθ θαη παίξλνπκε ηελ πηήζε γηα ηελ πόιε ησλ Θαηαξξαθηώλ ηεο 

Βηθηώξηαο ηεο Εηκπάκπνπε. Άθημε, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζην μελνδνρείν καο. Ρν 
κέξνο ζην νπνίν θηάλνπκε ζα κπνξνύζε λα απνηειεί από κόλν ηνπ ηε κπξνζνύξα ελόο 
από ηα πην εηδπιιηαθά ηνπία ηνπ πιαλήηε. Κεηαμύ ηεο Εάκπηα θαη ηεο Εηκπάκπνπε, νη 

πεξίθεκνη Θαηαξξάθηεο ηεο Βηθηώξηαο, νη νπνίνη βαθηίζηεθαλ από έλαλ Πθσηζέδν 
ηεξαπόζηνιν πξνο ηηκή ηεο βαζίιηζζαο Βηθηώξηαο, δεκηνπξγνύλ έλα αλεπαλάιεπην 

ζέακα πνπ ζα ζαο αθήζεη κε ην ζηόκα αλνηρηό! 

14ε εκέρα: Καηαρράθηες Βηθηώρηας - Δθδροκή ΓΩΡΟ ζηο Δζληθό πάρθο CHOBE 

(Μποηζοσάλα/Κροσαδηέρα θαη αθάρη) - Καηαρράθηες Βηθηώρηας 
Ξνηάκηα κε ηππνπόηακνπο, πάξθα κε ειέθαληεο Κηάκηζε ώξα πεξίπνπ ρξεηαδόκαζηε γηα 

λα θηάζνπκε ζην θξάηνο ηεο Κπνηζνπάλα κεηά ηελ πξσηλή καο αλαρώξεζε. Ν 
ηνπξηζκόο, ε θηελνηξνθία θαη ηα δηακάληηα είλαη νη θπξηόηεξνη κνρινί ηεο νηθνλνκίαο ηεο 
επίπεδεο απηήο ρώξαο πνπ ζε πνζνζηό 70% θαιύπηεηαη από ηελ έξεκν Θαιαράξη. 

Έιεγρνο δηαβαηεξίσλ θαη αλαρώξεζε γηα ην Δζληθό Ξάξθν Chobe. Ηππνπόηακνη θαζώο 
θαη άιια δώα ηεο αθξηθαληθήο παλίδαο ζα απνηειέζνπλ έλα κνλαδηθό θόλην αλάκεζα 

ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζα βγάινπκε ζηελ ππέξνρε θξνπαδηέξα πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηήζνπκε ζηνλ πνηακό Chobe. Ππλερίδνπκε ηελ εμαίζηα κέξα καο κε 
απνγεπκαηηλό ρεξζαίν ζαθάξη ζην Δζληθό Ξάξθν Chobe, θεκηζκέλν γηα ηνπο ειέθαληεο 

πνπ ην θαηνηθνύλ. Δπηζηξνθή αξγά ην απόγεπκα ζην μελνδνρείν καο ζηνπο Θαηαξξάθηεο 
ηεο Βηθηώξηαο.  

15ε εκέρα: Καηαρράθηες Βηθηώρηας – Γηοτάλεζκποσργθ – Αζήλα 
Usale Khale Africa! Αλαρώξεζε γηα ην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Γηνράλεζκπνπξγθ. 

Αιιαγή πηήζεο θαη αλαρώξεζε κέζνπ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ γηα ηελ Διιάδα. 

16ε εκέρα: Αζήλα/Θεζζαιολίθε 

Sawubona Greece! Άθημε ζηελ Αζήλα/Θεζζαινλίθε. 
 

 
Σηκή ζσκκεηοτής θαη’ άηοκο: 
 

Αλατώρεζε Γίθιηλο Γηαθορά Μολοθιίλοσ 

21/10, 18/11 3.590 € + 920 € 



 
Περηιακβάλοληαη: 

 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα (νηθνλνκηθή ζέζε): Ξηήζεηο κε Qatar Airways / Ethiopian 

Airlines.  

 Γηακνλή: Μελνδνρεία 4*, 4* sup. θαη Lodge.  
 Γεύκαηα: Ζκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά.  

 Κεηαθνξέο: Όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα. 
 Μελαγήζεηο θαη εθδξνκέο: Όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα.  
 Γώξα: Ζ νινήκεξε εθδξνκή ζαθάξη ζην εζληθό πάξθν CHOBE κε νδηθό θαη πισηό 

ζαθάξη.  
 Ρέιε εηζόδσλ (π.ρ. κνπζεία): Πε αμηνζέαηα θαη Ξάξθα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

μελαγήζεσλ.  
 Αρζνθνξηθά κηαο απνζθεπήο θαη' άηνκν.  
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο.  

 Αληηπξόζσπν/Ππλνδό.  
 Ραμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο.  

 Γσξεάλ ηαμηδησηηθή αζθάιεηα κε θαιύςεηο θαη γηα Covid-19. 
 
Γελ περηιακβάλοληαη: 

 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ:  1.020 € 

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

 

εκεηώζεης: 
 

 Γηαβαηήξην κε ηνπιάρηζηνλ 6κελε ηζρύ από ηελ εκέξα εμόδνπ από ηε ρώξα 
πξννξηζκνύ.  

 ΞΟΝΠΝΣΖ! Πύκθσλα κε νδεγία ηεο Λνηίνπ Αθξηθήο, όινη νη αλήιηθνη θάησ ησλ 
18 εηώλ πξέπεη λα έρνπλ επηπιένλ ηνπ δηαβαηεξίνπ, ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο 
κεηαθξαζκέλε ζηα αγγιηθά από ηελ Ξξεζβεία. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα 

ηνπο επηηξαπεί ε είζνδνο ζηε ρώξα! 


