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πι Λάνκα 
Με δπλαηόηεηα επέθηαζεο ζηηο Μαιδίβεο. 

 

Κολόμπο – Χαμπαπάνα – ιγκιπίγια – Κάνης – Νοςβάπα Δλίγια – Πάπκο Γιάλα – 
Έλλα - Μαλδίβερ 

 

Έλα πιήξεο νδνηπνξηθό ζην καγεπηηθό λεζί ηεο ξη Λάλθα. Με αθεηεξία ηελ 
πξωηεύνπζα Κνιόκπν, επηζθεπηόκαζηε ηηο ζπειηέο ηεο Νηακπνύια κε ηηο ππέξνρεο 

ηνηρνγξαθίεο θαη ηα αγάικαηα ηνπ Βνύδα, θαη ην νξθαλνηξνθείν ειεθάληωλ θαζνδόλ 
γηα ηε Χακπαξάλα. Δξρόκαζηε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Αλνπξαληαπνύξα, ηε 
κεζαηωληθή πόιε Πνινλαξνύβα θαη ηελ παξαιία Σξηλθνκάιε ζηελ πεξηνρή ηωλ Σακίι. 

πλερίδνπκε γηα ηνλ πεξίθεκν βξάρν ηεο ηγθηξίγηα, ην πέηξηλν «θξνύξην-ιηνληάξη» κε 
λωπνγξαθίεο ηωλ γπκλόζηεζωλ «Παξζέλωλ ηεο ηγθηξίγηα», θαη ηελ Κάληπ, ηελ 

ηειεπηαία πξωηεύνπζα ηωλ βαζηιέωλ ηεο Κεϋιάλεο, κε ηνλ ηεξό λαό ζηνλ νπνίν 
θπιάζζεηαη ην Γόληη ηνπ Βνύδα. Βιέπνπκε ηε θπηεία ηζαγηνύ ζηε Ννπβάξα Διίγηα θαη 

ηνπο θαηαξξάθηεο Ρακπόληα θαη δηαλπθηεξεύνπκε ζην Δζληθό Πάξθν Γηάια, από όπνπ ζα 
επηζθεθζνύκε θαη ηε γεηηνληθή πόιε Γθάιε. Φπζηθά ζα απνιαύζνπκε ηηο εμωηηθέο 
παξαιίεο ζηε Μπεξνπβέια, ελώ όζνη ηαμηδηώηεο ην επηιέμνπλ κπνξνύλ λα επεθηείλνπλ 

ην ηαμίδη ζηνπο θαη ζηηο εμωηηθέο Μαιδίβεο! 
 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 
 
1η ημέπα: Αθήνα – Κολόμπο 

Ππγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ γηα ην Θνιόκπν, ηελ 
πξσηεύνπζα ηεο Πξη Ιάλθα. 

 
2η ημέπα: Κολόμπο - Ξενάγηζη 
Φηάλνπκε ζην Θνιόκπν θαη μεθηλάκε ηε γλσξηκία καο κε ηελ πξσηεύνπζα ηεο (πάιαη 

πνηέ) Θεϋιά-λεο. Ζ κεγαιύηεξε πόιε ηεο ρώξαο, ην Θνιόκπν είλαη ρηηζκέλν ζηε δπηηθή 
αθηή ηνπ λεζηνύ θαη ζπ-ληαηξηάδεη όινπο ηνπο πνιηηηζκνύο, ηηο ζξεζθείεο θαη ηηο 

επηξξνέο πνπ γλώξηζε ε Πξη Ιάλθα, δεκηνπξ-γώληαο κηα αιεζηλή παλδαηζία ήρσλ, 
αξσκάησλ θαη ρξσκάησλ. Ιηγόηεξν γλσζηό είλαη ην γεγνλόο πσο ην Θνιόκπν δηαζέηεη 
κηα αμηνζαύκαζηε πνηθη-ιία εζηηαηνξίσλ πςειήο πνηόηεηαο, κε ζρεδόλ όιεο ηηο θνπδίλεο 

ηνπ θόζκνπ λα αληηπξνζσπεύνληαη ε-πάμηα. Πηελ πεξηήγεζή καο ζηελ πόιε ζα δνύκε ην 
Δζληθό Κνπζείν, ηελ Ξιαηεία Αλεμαξηεζίαο, ην ζπλε-δξηαθό θέληξν Bandaranaike, ην 

Γεκαξρείν, ην πάξθν Vihara MahaDevi, ην θηίξην ηνπ παιαηνύ θνηλνβνπιίνπ, ηνλ 



παξαιηαθό δξόκν Galle Face Green θαη ηε ιίκλε Κπέηξα. Κεηαθνξά θαη ηαθην-πνίεζε 
ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε ζην Θνιόκπν. 

3η ημέπα: Κολόμπο – Οπθανοηποθείο Δλεθάνηων – πηλιέρ Νηάμποςλα - 
Χαμπαπάνα 

Ξξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη αλαρσξνύκε ακέ-ζσο γηα ηελ εμεξεύλεζε ηεο 
ελδνρώξαο. Ν πξώ-ηνο καο ζηαζκόο είλαη ζηελ Ξηλλαβέια γηα λα δνύκε ην 

Νξθαλνηξνθείν ησλ Διεθάλησλ: πξόθεη-ηαη γηα κηα πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε ην 1975 
κε ζθνπό λα ζηεγάδεη θαη λα θξνληίδεη ειέθαληεο πνπ βξέζεθαλ ηξαπκαηηζκέλνη ή 
εγθαηαιειεηκκέλνη. Πηε ζπλέρεηα αλαρσξνύκε γηα ηηο πεξίθεκεο ζπε-ιηέο ηεο 

Ληακπνύια, πνπ ζηέγαζαλ γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα ηνλ εμόξηζην βαζηιηά Βαιαγθάκπα 
θαηά ηνλ 1ν π.Σ. αηώλα. Όηαλ επαλέθηεζε ηνλ ζξόλν ηνπ, έρηηζε εδώ ηνλ ππέξνρν απηό 

λαό, ηνλ νπνίν θαη δώξηζε ζηνπο βνπδηζηέο κνλαρνύο. Ξξόθεηηαη γηα έλα κνλαδηθό 
ζύκπιεγκα πέληε ζπειαίσλ, κε έ-θηαζε κεγαιύηεξε από 2.000 ηεηξαγσληθά κέηξα, 
θαιπκκέλν κε ππέξνρεο ηνηρνγξαθίεο, ζηηο νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζηηγκέο από ηε δσή 

ηνπ Βνύδα. Ρα ζπήιαηα θνζκνύληαη επίζεο από 157 αγάικαηα ηνπ Βνύδα δηαθόξσλ 
κεγεζώλ θαη ζηάζεσλ, από ηα νπνία μερσξίδεη κηα θνινζζηαία κνξθή ηνπ, κή-θνπο 15 

κέηξσλ. Ρε ζεκαληηθόηεηα θαη ηε κνλαδηθό-ηεηα ηνπ κλεκείνπ επηβεβαηώλεη ην γεγνλόο 
όηη ζπ-κπεξηιακβάλεηαη ζηα κλεκεία παγθόζκηαο θιεξν-λνκηάο ηεο UNESCO. Ζ εκέξα 
καο νινθιεξώλεηαη κε ηελ άθημή καο ζηε Σακπαξάλα. Κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην 

μελν-δνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

4η ημέπα: Χαμπαπάνα – Ανοςπανηαπούπα - Χαμπαπάνα 
Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ Αλνπξαληαπνύξα, ηελ πξώηε πξσηεύνπζα (5νο π.Σ. - 9νο 
κ.Σ. αηώλαο) θαη αδηακθηζβήηεηα ηε κεγαιύηεξε πόιε ηνπ αξ-ραίνπ βαζηιείνπ ηεο Πξη 

Ιάλθα. Δδώ βξίζθεηαη ην ηεξό δέληξν Πξη Κάρα Κπόληη, ην νπνίν πξνέξρεηαη από έλα 
θηληαλάθη ηνπ δέληξνπ θάησ από ην νπνίν ν πξίγθηπαο Πηληάξηα -ν Βνύδαο- δέρζεθε ηε 

θώ-ηηζε. Ρν δέληξν κεηαθέξζεθε θαη θπηεύηεθε ζηελ Α-λνπξαληαπνύξα, ζε έλαλ ηεξό 
ρώξν αθηεξσκέλν ζηνλ Βνύδα, είλαη άλσ ησλ 2.200 εηώλ θαη απνηειεί έλα από ηα πην 
παιηά ηνπ θόζκνπ. Δπηζηξνθή ζηε Σακπαξάλα θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
5η ημέπα: Χαμπαπάνα – Πολονναπούβα –Σπινκομόλε - Χαμπαπάνα  

Ξξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε νδηθώο γηα ηελ Ξνινλλαξνύβα, ηε δεύηεξε 
παιαηόηεξε πόιε ηεο Πξη Ιάλθα, ρηηζκέλε κεηαμύ 11νπ θαη 13νπ αη., ε νπνία 
πεξηιακβάλεηαη ζηα κλεκεία παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Δδώ ζα έρνπκε ηελ 

επ-θαηξία λα ζαπκάζνπκε ηα εξείπηα ηνπ παιαηηνύ, ηελ Αίζνπζα Αθξνάζεσλ θαη ην 
βαζηιηθό ινπηξό. Πηνλ ίδην ρώξν βξίζθνληαη ην Gal Viharaya κε ηα ηέζ-ζεξα ππέξνρα 

αγάικαηα πνπ αλαπαξηζηνύλ ηνλ Βνύδα ζε όξζηα, θαζηζηή θαη μαπισκέλε ζηάζε. Ν 
ρώξνο ζα καο θαηαπιήμεη. Γελ ζα παξαιείςνπκε, βεβαίσο, λα επηζθεθζνύκε ηνπο 
εθπιεθηηθνύο λα-νύο, όπνπ θπιαζζόηαλ ην ηεξό ιείςαλν ηνπ δν-ληηνύ ηνπ Βνύδα, πξηλ 

απηό κεηαθεξζεί ζηελ Θάληη, θαζώο θαη ηα εξείπηα ηνπ κνλαζηεξηνύ. Ππλερίδνπκε γηα 
ηελ πόιε-ιηκάλη Ρξηλθνκάιε, πνπ βξίζθεηαη ζηελ επαξρία ησλ Ρακίι. Δθεί ζα 

αλαθαιύ-ςνπκε ηνλ πνιηηηζκό, ηελ ηζηνξία, ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηε γνεηεία 
απηήο ηεο πόιεο. Άθημε θαη επίζθεςε ζηνλ λαό Koneswaram, αθηεξσκέλν ζηνλ ζεό 

Πίβα, πνπ θαηαζηξάθεθε από ηνπο Ξνξ-ηνγάινπο ην 1622. Θα δνύκε ηελ ππέξνρε ζέα 
από ηνλ βξάρν Πνπάκη, ηνλ βξάρν ησλ εξαζηώλ, ζύκ-θσλα κε έλα ξνκαληηθό παξακύζη, 
ζα πεξπαηή-ζνπκε κέζα ζην Fort Fredrick, έλα θαιά δηαηεξεκέλν πνξηνγαιηθό θξνύξην, 

ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε κε ηα απνκεηλάξηα ηνπ θαηεζηξακκέλνπ λανύ Koneswaram. 
Ρν νρπξό αλαθαηαζθεπάζηεθε αξγό-ηεξα ην 1639 από ηνπο Νιιαλδνύο θαη 

θαηαιήθζεθε από ηνπο Γάιινπο ην 1672. Δπηζηξνθή ζηε Σακπα-ξάλα θαη 
δηαλπθηέξεπζε. 
 

 
 

6η ημέπα: Χαμπαπάνα – ιγκιπίγια – Κάνης (θέαμα με ηοπικούρ σοπούρ και 
πεππάηημα πάνω ζε κάπβοςνα) 



Ρν πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηε Πηγθηξίγηα. Φηά-λνληαο ζα αλέβνπκε ζηνλ πεξίθεκν 
βξάρν ηεο Πη-γθηξίγηα, ύςνπο 250 κέηξσλ. Ξξόθεηηαη γηα έλα εθπιε-θηηθό πέηξηλν 

θξνύξην πνπ απνηππώλεη ηε δεκηνπξ-γία ηεο θύζεο ελαξκνληζκέλεο κε ηηο αλζξώπηλεο 
θαηαζθεπαζηηθέο δπλαηόηεηεο. Σηίζηεθε ην 477 κ.Σ. από ηνλ βαζηιηά Θαζηάπα. Δίλαη 
γλσζηό θαη σο ην «θξνύξην-ιηνληάξη», ιόγσ ηνπ ηεξάζηηνπ ιηνληα-ξηνύ, ύςνπο πεξίπνπ 

ηξηώλ κέηξσλ, πνπ θύιαγε ηελ είζνδό ηνπ. Πήκεξα ζώδνληαη κόλνλ νη παηνύζεο ηνπ 
ιηνληαξηνύ απηνύ. Ρν θξνύξην ππήξμε κία από ηηο πην όκνξθεο αθξνπόιεηο. Πηελ 

θνξπθή ηνπ βξά-ρνπ βξίζθνληαη ηα ζεκέιηα ελόο ηεξάζηηνπ παιαηηνύ κε ηνπο 
μαθνπζηνύο πδξόβηνπο θήπνπο θαη ηε βαζη-ιηθή πηζίλα. Ωζηόζν ην κεγαιύηεξν 
αμηνζέαην ηνπ βξάρνπ είλαη νη λσπνγξαθίεο κε ηηο γπκλόζηεζεο θνπέιεο, ηηο «Ξαξζέλεο 

ηεο Πηγθηξίγηα», νη νπνίεο ρξν-λνινγνύληαη από ηνλ 5ν αηώλα. Ζ ηερλνηξνπία ηνπο είλαη 
εληππσζηαθή, θαζώο είλαη δσγξαθηζκέλεο κε γήηλεο ρξσζηηθέο πάλσ ζε 

αζβεζηνθνλίακα. Βξί-ζθνληαη ζε κηα πξνθπιαγκέλε εζνρή ηνπ βξάρνπ, πξνζβάζηκε από 
κηα ζπεηξνεηδή ζθάια. Ππλερίδνπκε γηα ηελ όκνξθε, θαηαπξάζηλε Θάληπ. Ζ γξαθηθή 
απηή πόιε ππήξμε ε ηειεπηαία πξσηεύ-νπζα ησλ βαζηιέσλ ηεο Θεϋιάλεο. Δίλαη 

ρηηζκέλε ζηηο όρζεο κηαο ηερλεηήο ιίκλεο πνπ θαηαζθεπά-ζηεθε από ηνλ ηειεπηαίν 
βαζηιηά, ηνλ Sri Wickrama Rajasinghe, ην 1798, ελώ ν πνηακόο Καραβέιη ηελ 

πεξηβάιιεη ζαλ ιακπεξό θόζκεκα γύξσ ζηνλ ιαηκό ηεο. Πηε βόιηα καο ζηελ πόιε ζα 
δνύκε θαη ηνλ ηεξό λαό όπνπ θπιάζζεηαη ην θεηκήιην ηνπ δνληηνύ ηνπ Βνύδα, θαζώο θαη 
έλα ζπάλην ζέακα κε ηνπηθνύο ρνξνύο θαη πεξπάηεκα πάλσ ζηα θάξβνπλα! Ραθηνπνίεζε 

ζην μελνδνρείν καο θαη δηαλπ-θηέξεπζε ζηελ Θάληπ. 
 

7η ημέπα: Κάνης – Καηαππάκηερ Ραμπόνηα – Νοςβάπα Δλίγια 
Ξξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη αλαρσξνύκε γηα ηε ζεκεξηλή καο δηαδξνκή κε πξώηε 
καο ζηάζε, κέζσ κηαο ζαπκάζηαο δηαδξνκήο, ζηνπο θαηαξξάθηεο Οακπόληα. Ππλερίδνπκε 

γηα λα επηζθεθηνύκε κηα θπ-ηεία ηζαγηνύ θνληά ζηε Λνπβάξα Διίγηα, όπνπ ζα καο δνζεί 
ε επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπκε όιε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ 

παξα-γσγή ηνπ θαιύηεξνπ θαη πιένλ θεκηζκέλνπ ηζα-γηνύ ζηνλ θόζκν. Γελ ζα 
παξαιείςνπκε, βεβαίσο, λα δνθηκάζνπκε κηα δεζηή θνύπα απζεληηθνύ Ceylon Tea. Ζ 

δηαδξνκή καο θαηαιήγεη ζηελ «θε-πνύπνιε» Λνπβάξα Διίγηα, πνπ ην όλνκά ηεο 
ζε-καίλεη «Ξόιε ηνπ Φσηόο». Βξίζθεηαη ζε έλα ππέ-ξνρν νξεηλό ηνπίν (ζε πςόκεηξν 
1.868 κ.) ζηνπο πξόπνδεο ηνπ ςειόηεξνπ βνπλνύ ηεο Πξη Ιάλθα, ηνπ Pidurutalagala 

(2.760 κέηξα). Κεηάβαζε ζην θαηάιπκά καο ζηε Λνπβάξα Διίγηα θαη ζηε ζπλέ-ρεηα 
μελάγεζε ζηελ  αγαπεκέλε πόιε ησλ Βξεηα-λώλ, πνπ ρηίζηεθε ζηα πξόηππα ηεο 

εγγιέδηθεο ε-παξρίαο, κε ραξαθηεξηζηηθά ζπίηηα πνπ ζπκίδνπλ έ-ληνλα ηηο εμνρηθέο 
θαηνηθίεο ησλ Άγγισλ. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

8η ημέπα: Νοςβέπα Δλίγια – Καηαππάκηερ Ραμπονηα – Έλλα – Πάπκο Γιάλα  
Ξξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη ζπλερίδνπκε ηελ ε-μεξεύλεζε ηεο Πξη Ιάλθα, κε 

θαηεύζπλζε πξνο ην λόην. Ν δξόκνο ζα καο θέξεη ζε ιηγόηεξν γλσζηά κέξε ζηηο 
λνηηναλαηνιηθέο αθηέο ηεο ρώξαο όπσο ζηνπο Θαηαξξάθηεο Οαβάλα θαη ηελ πόιε Έιια 
κε ηε λσρειηθή αηκόζθαηξα πνπ ζα καο κεηαθέξεη πίζσ ζηνλ ρξόλν. Ξληγκέλνη κέζα ζε 

θπηείεο ηζαγηνύ είλαη κηα ζηάζε πνπ δελ ζα μερά-ζνπκε εύθνια. Ππλερίδνπκε γηα ην 
Δζληθό πάξθν Γηάια. Γηαλπθηέξεπζε ζηελ πεξηνρή ηνπ πάξθνπ. 

9η ημέπα: αθάπι ζηο πάπκο – Παπαλίερ Μπεποςβέλα 
Ρν εζληθό πάξθν ηεο Γηάια, βξίζθεηαη 24 ρηιηόκεηξα βνξεηναλαηνιηθά ηεο 

Tissamaharama θαη 290 ρηιηό-κεηξα από ην Θνιόκπν ζηε λνηηναλαηνιηθή αθηή ηεο Πξη 
Ιάλθα θαη θαηαιακβάλεη πεξίπνπ 98 ρηιηά-δεο εθηάξηα. Ρν πάξθν είλαη γλσζηό γηα ηελ 

πνηθηιία ηεο άγξηαο δσήο  θαη δηαζέηεη επίζεο έλα κεγάιν αξηζκό ζεκαληηθώλ αξραίσλ 
κλεκείσλ, πνπ καξ-ηπξνύλ ηελ ύπαξμε αξραίσλ πνιηηηζκώλ πνπ ήθ-καδαλ ζηελ 
πεξηνρή. Θα απνιαύζνπκε έλα Πα-θάξη ζην πάξθν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ζα 

αλαδεηήζνπκε ειέθαληεο, αγξηνγνύξνπλα, ιεν-παξδάιεηο, θξνθόδεηινπο, 
αγξηνβνύβαινπο θ.ά. Κεηά ην ζαθάξη καο, αθήλνπκε πίζσ καο ην Δ-ζληθό Ξάξθν Γηάια 

θαη ζπλερίδνπκε γηα ηηο λόηηεο α-θηέο ηεο Πξη Ιάλθα. Θα θάλνπκε ζηάζε γηα κπάλην ζε 
παξαιία πνπ έρνπκε μερσξίζεη ζηα ηαμίδηα καο ζηε ρώξα, θαη ζα ζπλερίζνπκε γηα ηελ 



πόιε Γθάιε, ε νπνία ζα καο εληππσζηάζεη κε ην έληνλν απνη-θηαθό ηεο ρξώκα θαη ηελ 
πινύζηα ηζηνξία ηεο, θα-ζώο από ηελ πόιε απηή πέξαζαλ δηαδνρηθά Βξε-ηαλνί, 

Ξνξηνγάινη θαη Νιιαλδνί. Ρελ πξνζνρή καο πάλησο ζα ηξαβήμεη ην Φξνύξην ηεο πόιεο, 
ην ν-πνίν θαηαζθεπάζηεθε από ηνπο Ξνξηνγάινπο θαη ζηε ζπλέρεηα επεθηάζεθε από 
ηνπο Νιιαλδνύο ην 1663. Ρν Φξνύξην απηό απνηεινύζε ζεκαληηθό ζηαζκό 

αλεθνδηαζκνύ ησλ πινίσλ ζηε δηαδξνκή ηνπο αλαηνιή – δύζε θαη έρεη εληαρζεί ηνλ 
θαηά-ινγν ησλ κλεκείσλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Πηελ βόιηα καο ζηελ παξαιία ίζσο 

δνύκε θαη ηνπο ληό-πηνπο ςαξάδεο λα εμαζθνύλ ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν ςαξέκαηνο 
αλεβαζκέλνη πάλσ ζε θαιάκηα. Ζ εκέξα καο νινθιεξώλεηαη κε ηελ άθημή καο ζηε 
κεγάιε παξαιία ηεο Κπεξνπβέια (ή ζηελ πεξηνρή ηεο Βαζθαληνύβα), κε ηνπο θνίληθεο 

θαη ηε ζηκηγδα-ιέληα άκκν είλαη από ηηο πην δεκνθηιείο θαξη-πν-ζηαιηθέο εηθόλεο ηεο Πξη 
Ιάλθα. Κεηαθνξά θαη ηα-θηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
10η ημέπα: Παπαλίερ Μπεποςβέλα (ή πεπιοσή Βαζκανηούβα) Γπαζηηπιόηηηερ - 
Έκπληξη 

Κεηά ην πξσηλό καο ζα έρνπκε ην ρξόλν λα απν-ιαύζνπκε ηηο παξαιίεο, πνπ είλαη 
πληγκέλεο από θνθθνθνίληθεο. Γηα ηε ζεκεξηλή εκέξα κάιηζηα, ην Versus έρεη θξνληίζεη 

λα γεκίζεη ηνλ ρξόλν καο κε δύν δξαζηεξηόηεηεο-έθπιεμε, πνπ ζα ζπκόκαζηε γηα θαηξό! 
Γηαλπθηέξεπζε. 
 

11η ημέπα: Παπαλίερ Μπεποςβέλα (ή πεπιοσή Βαζκανηούβα) – Κολόμπο (με 
βπαδινό) 

Ξξσηλό μύπλεκα ζηηο εμσηηθέο παξαιίεο ηεο Πξη Ιάλθα. Θα έρνπκε ρξόλν ζηε δηάζεζή 
καο γηα λα απνιαύζνπκε ζην έπαθξν ηηο εμσηηθέο παξαιίεο, πληγκέλεο από 
θνθθνθνίληθεο. πξηλ αλαρσξή-ζνπκε, αξγά ην, γηα ην Θνιόκπν όπνπ ζα θάλνπκε ηηο 

ηειεπηαίεο βόιηεο καο αιιά θαη κηα απνγεπκα-ηηλή πεξηήγεζε ζηελ πόιε. Πηελ ζπλέρεηα 
πξνζθέ-ξνπκε βξαδηλό ζην Θνιόκπν γηα λα απνραηξεηή-ζνπκε έηζη ηελ πόιε θαη 

κεηαθεξόκαζηε ζην αεξν-δξόκην γηα ηελ επηζηξνθή καο ζηελ Αζήλα. 
 

12η ημέπα: Άθιξη ζηην Αθήνα 
 

Δπέκηαζη ζηιρ Μαλδίβερ 
 

1η ημέπα: Αθήνα – Μάλε 
Ππγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη αλαρώξεζε κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ γηα ηηο 
Καιδίβεο. 

 
2η ημέπα: Μάλε (Μαλδίβερ) 

Άθημε ζην Κάιε θαη κεηαθνξά κε ηαρύπινν ή κηθξό αεξνπιάλν (αλάινγα κε ην 
μελνδνρείν) ζην λεζί πνπ ζα καο θηινμελήζεη. Ρν αξρηπέιαγνο ησλ Καιδίβσλ βξίζθεηαη 
ζηνλ Ηλδηθό Ωθεαλό, 735 ρικ. δπηηθά ηεο Θεϋιάλεο. Δίλαη κηα αιπζίδα 1.190 

θνξαιιηνγελώλ ηξνπηθώλ λεζηώλ (atoll), εθ ησλ νπνίσλ κόλν ηα 220 θαηνηθνύληαη, θαη 
ηα νπνία αλαδύζεθαλ κε ηε ζηαδηαθή αλύςσζε ηνπ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο. Απιώλνληαη 

ζαλ γηξιάληα 800 ρικ. θάησ από ην λνηηνδπηηθό άθξν ηεο Ηλδίαο, αλάκεζα ζηνλ 
Ηζεκεξηλό, θαη ζε βόξεην γεσγξαθηθό πιάηνο 7 κνηξώλ. Ραθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν 
καο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
3η - 4η ημέπα: Μαλδίβερ 

Ζκέξεο ειεύζεξεο γηα λα απνιαύζνπκε ηηο αηέιεησηεο ακκνπδηέο κε ηνπο θνθνθνίληθεο 
θαη ηελ ηξνπηθή βιάζηεζε. Θα κπνξέζνπκε λα ζαπκάζνπκε ηνλ πινπζηόηαην ζαιάζζην 
θόζκν κε ηα θνξάιιηα θαη ηα πνιιά θαη δηαθνξεηηθά είδε ςαξηώλ, αιιά θαη λα γεπζνύκε 

ζαιαζζηλέο ιηρνπδηέο θαη ρπκνύο εμσηηθώλ θξνύησλ δίπια ζην θύκα. 
 

 
5η ημέπα: Μάλε (Μαλδίβερ) – Κολόμπο 



(Ππλάληεζε κε ην γθξνππ ηνπ 10ήκεξνπ πξνγξάκκαηνο «Πξη Ιάλθα, Ξαλόξακα»). 
Κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Πξη Ιάλθα, ην Θνιόκπν. 

Άθημε θαη ζπλάληεζε κε ην γθξνππ ηνπ 10ήκεξνπ Ξξνγξάκκαηνο «Πξη Ιάλθα, 
Ξαλόξακα». Θα ζπλερίζνπκε όινη καδί ην ηαμίδη καο ζηε Πξη Ιάλθα όπσο ην αλσηέξσ 
πξόγξακκα, από ηε 2ε εκέξα θαη κεηά. 

 
Σιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο: 

 

Ανασώπηζη Γιάπκεια Γίκλινο 
Γιαθοπά 

Μονοκλίνος 

02, 18/09 16** 1.999 € + 950 € 

06, 22/09 12 899 € + 530 € 

*Ξξόγξακκα κε ην Φεζηηβάι Ξεξαρέξα. Ξεξηιακβάλεη κία επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε ζην 

Θάληπ. 
**Κία επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε ζην Θνιόκπν κε δείπλν. 

 
Πεπιλαμβάνονηαι: 
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ελδηάκεζν ζηαζκό. 
 Μελνδνρεία 4*sup, 5* - από ηα θαιύηεξα ζηελ θάζε πεξηνρή.  

 Ζκηδηαηξνθή.  
 Κεηαθηλήζεηο, εθδξνκέο, μελαγήζεηο, επηζθέςεηο, είζνδνη όπσο αλαγξάθνληαη ζην 

πξόγξακκα. 

 Θέακα κε ηνπηθνύο ρνξνύο ζηελ Θάληπ. 
 Παθάξη κε jeep ζε πάξθν ηεο Πξη Ιάλθα.  

 Δπίζθεςε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Αλνπξαληαπνύξα.  
 Δθδξνκή ζηηο θπηείεο ηζαγηνύ ζηε Λνπβάξα Διίγηα θαη ζην Ρξηλθνκάιε ζηα 

βνξεην-αλαηνιηθά ηνπ λεζηνύ.  

 Ρνπηθόο μελαγόο, Έιιελαο Αξρεγόο.  
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο.  

 Γσξεάλ ηαμηδησηηθόο νδεγόο-βηβιίν ζηα ειιεληθά. 
 
Πεπιλαμβάνονηαι ζηιρ Μαλδίβερ: 

 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο  

 3 Γηαλπθηεξεύζεηο ζηηο Καιδίβεο ζην μελνδνρείν Sun Island 4*sup.  
 Ζκηδηαηξνθή  
 Κεηαθνξέο από θαη πξνο ην αεξνδξόκην ηνπ Κάιε κε αεξνπιάλν  

 Πηηο Καιδίβεο δελ ζα ππάξρεη Έιιελαο αξρεγόο  
 πόινηπεο παξνρέο όπσο ζην αλσηέξσ βαζηθό πξόγξακκα "Πξη Ιάλθα, 

Ξαλόξακα" 
Γεν πεπιλαμβάνονηαι: 
 

 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: 995 €  
 Βίδα εηζόδνπ ζηε Πξη Ιάλθα 35 Γολάπια Αμεπικήρ (εθδίδεηαη θαη πιεξώλεηαη 

θαηά ηελ είζνδό ζαο ζηε ρώξα) 



 
ημειώζειρ: 

 
 Ν Έιιελαο αξρεγόο ζαο ζπλνδεύεη θαηά ηελ παξακνλή ζαο ζηε Πξη Ιάλθα, όρη 

όκσο ζηηο Καιδίβεο. 

 Γηακνλή ζηηο Καιδίβεο ζην μελνδνρείν – λεζάθη Sun Island κε εκηδηαηξνθή θαη 
κεηαθνξά κε αεξνπιάλν. 

 
Πηήζειρ: 
 

Γηα ηηο αλαρσξήζεηο 06, 22/09 

Πηήζη Ημεπομηνία Γιαδπομή Ώπα Ανασώπηζηρ Ώπα Άθιξηρ 

QR 204 1ε εκέξα Αζήλα – Ληόρα 13:45 18:10 

QR 662 2ε εκέξα Ληόρα – Θνιόκπν 18:55 02:20+1 

QR 665 12ε εκέξα Θνιόκπν – Ληόρα 13:30 12:45 

QR 207 13ε εκέξα Ληόρα – Αζήλα 14:00 18:40 

 
 


