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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να δει κανείς τα λιοντάρια να κινούνται στο Εθνικό Πάρκο 

Κρούγκερ; Πότε οι θηλυκοί ελέφαντες θηλάζουν τα μωρά τους στο Τσόμπε της Μποτσουάνα; 

Ποιο τελετουργικό αναπαριστούν οι φυλές της Σουαζιλάνδης την ώρα που κινούνται ρυθμικά 

υπό τους ήχους του τυμπάνου; Tι θα δεις στη μίνι κρουαζιέρα και την οικολογική εκδρομή 

που οργανώνουμε στη Λίμνη Νάισνα; Πώς θα φτάσεις στο σπίτι του Νέλσον Μαντέλα; Στο 

Cosmorama γνωρίζουμε τη Νότια Αφρική σαν την παλάμη του χεριού μας! Μοναδικά 

σαφάρι, Εθνικά Πάρκα που σφύζουν από άγρια ζωή, τεράστιοι καταρράκτες και χρυσές 

παραλίες! Αν προσθέσουμε στην παραπάνω λίστα με τα σαγηνευτικά αξιοθέατα και τις 

σύγχρονες μεγαλουπόλεις με τα μουσεία, τις hip γκαλερί και τις απίστευτες αγορές, τότε 

αντιλαμβάνεται κανείς πως αυτό το ταξίδι είναι μια ανεπανάληπτη ταξιδιωτική εμπειρία ζωής 

αλλά και κάτι ακόμα παραπάνω. Είναι η Αφρική που πάντα ονειρευόσουν! 

 

 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

➢ Επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 4* sup & λοτζ με Ημιδιατροφή καθημερινά 

➢ ΔΩΡΟ η ολοήμερη εκδρομή – Σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Τσόμπε στη Μποτσουάνα με 

χερσαίο και πλωτό σαφάρι  

➢ Επίσκεψη στο Μουσείο Απαρντχάιντ και στη συνοικία Σοβέτο στο Γιοχάνεσμπουργκ 

➢ Ξενάγηση στην πρωτεύουσα του κράτους Πραιτώρια με είσοδο στο μνημείο Βουρτρέκερς 

➢ Επίσκεψη στα ορυχεία χρυσού 

➢ Επίσκεψη σε φάρμα στρουθοκαμήλων & στα σπήλαια Κανγκού 

➢ Ανάβαση στο Τέιμπλ Μάουντεν και ξενάγηση στη συνοικία Μποκάαπ στο Κέιπ Τάουν 

➢ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Μίνι κρουαζιέρα και οικολογική εκδρομή στη Λίμνη Νάισνα 

➢ Επίσκεψη με παρακολούθηση παραδοσιακών χορών στη Ζούλουλαντ 

➢ Παραδοσιακό δείπνο BOMA με BBQ στους καταρράκτες Βικτώρια 

➢ Ξενάγηση στους καταρράκτες Βικτώρια, και όχι ένα απλό πέρασμα 
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…εσείς το ξέρατε; 
 

 

Γνωρίστε μαζί μας 

τη Νότιο Αφρική σε ένα μόνο ταξίδι! 

 

Η Νότιος Αφρική είναι ένα πολιτισμικό μωσαϊκό, οι ψηφίδες του οποίου συνθέτονται από 55 εκ. 

όμορφους ανθρώπους διαφορετικής εθνικής ρίζας, κουλτούρας, γλώσσσας, θρησκείας και 

πολιτιστικής ταυτότητας.  

 

Επίσημη γλώσσα 

Ούτε μία ούτε δύο, αλλά 11 επίσημες γλώσσες ομιλούνται στη Νότιο Αφρική. Κι ενώ τα αγγλικά 

χρησιμοποιούνται μαζικά προς διευκόλυνση του παγκοσμιοποιημένου προσώπου της χώρας, τα 

αφρικάανς, τα σουάτι, τα ισιντέμπελε, και τα ισιζούλου, ακούγονται σε διάφορες γωνιές της χώρας 

αποδεικνύοντας και γλωσσικά την ποικιλομορφία της. 

 

Το σαφάρι είναι η απόλυτη εμπειρία ταξιδιού 

Στα Εθνικά Πάρκα ο επισκέπτης θα ακούσει τους βρυχηθμούς των λιονταριών, την ώρα που οι 

αντιλόπες σκύβουν να πιουν νερό χωρίς αίσθηση κινδύνου. Στη στεριά, τον ουρανό και τη θάλασσα 

της Νοτίου Αφρικής ζει το 10% των πτηνών και των θαλάσσιων ειδών, καθώς και το 6% των 

θηλαστικών και των ερπετών του πλανήτη. Η άγρια ζωή είναι παντού και σε καλεί να τη γνωρίσεις 

από κοντά! 
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Πολιτική ιστορία και καθεστώς του Απαρτχάιντ 

Περιοχή μεγάλης εθνικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας, η Νότιος Αφρική έχει γνωρίσει μαύρες 

σελίδες στην ιστορία της. Οι ριζωμένοι από την αποικιοκρατία φυλετικοί διαχωρισμοί και φυσικά, το 

καθεστώς του απαρντχάιντ, πλήγωσαν ανεπανόρθωτα τις κοινωνικές δομές της χώρας με τις 

διακρίσεις να εκτείνονται σε κάθε πολιτική και κοινωνική πτυχή της εσωτερικής ζωής. Το 1990, ο 

Πρόεδρος Φρεντερίκ ντε Κλερκ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για τη λήξη του καθεστώτος με τη 

συμμετοχή όλων των εθνοτήτων. Το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο με ηγέτη τον χαρισματικό και 

παθιασμένο Νέλσον Μαντέλα, οδήγησαν στην κατάργηση του απαρτχάιντ. Στο πρόσωπο του 

«Μαντίμπα», όπως συνήθιζαν να αποκαλούν τον Μαντέλα ενσαρκώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο ο 

ανθρωπισμός και ο αγώνας για την ισότητα, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. 

 

Γαστρονομία και επιρροές 

Όσες διαφορετικές εθνότητες κατοικούν στο έδαφος της Νοτίου Αφρικής, άλλες τόσες συνυπάρχουν 

αρμονικά και στην κουζίνα της χώρας, συνυπογράφοντας την ποικιλία, τον πλούτο, καθώς και τη 

γευστική ισορροπία μεταξύ διαφορετικών επιρροών. Το mieliepap, ένα τυπικό πιάτο από πουρέ 

καλαμποκιού και σάλτσα με κιμά, το bobotie, ένα κάρι μοσχαριού με γήινες γεύσεις ή το 

Waterblommetjiebredie, ένα μαμαδίστικο φαγητό με αρνάκι και λαχανικά θα σαγηνεύσουν τον 

ουρανίσκο σας σε ένα πληθωρικό γαστρονομικό ταξίδι. 

 

Αρχιτεκτονική 

Από τα αγγλικού αποικιοκρατικού ρυθμού κτίρια της Πραιτώρια, στα μεταμοντέρνα βιομηχανικά 

κτίρια που στεγάζονται οι φάνκι γκαλερί στο Γιοχάνεσμπουργκ και τα σοφιστικέ αρχιτεκτονικά 

κτίσματα στο Κέιπ Τάουν, το ούρμπαν αρχιτεκτονικό στιλ της Νοτίου Αφρικής προσφέρει στους 

επισκέπτες του μαθήματα αρχιτεκτονικού diversity. 
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ  
 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

Ημέρα 1η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη – Κέιπ Τάουν 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Κέιπ Τάουν. 

 

Ημέρα 2η: Κέιπ Τάουν 

Κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα στην κορυφή του κόσμου! Η μοναδική κοσμοπολίτικη 

ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με την αποικιοκρατική αρχιτεκτονική και την πληθώρα αξιοθέατων, 

καθιστούν το Κέιπ Τάουν ιδανική αφετηρία της επίσκεψής μας στη Νότιο Αφρική. Με το 

τελεφερίκ θα ανέβουμε στο εμβληματικό Table Mountain απ’ όπου θα αγναντέψουμε τη 

μαγευτική θέα που προσφέρεται πανοραμικά προς την πόλη και το λιμάνι.  

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απογευματινή βόλτα στο παλιό λιμάνι της πόλης, 

γνωστό ως Water Front, περιοχή που σφύζει από  πολυτελή καταστήματα, εστιατόρια, 

μουσεία, καφέ και μπαρ.  

 

Ημέρα 3η: Κέιπ Τάουν (Hout Bay, Ακρωτήριο Καλής Ελπίδας) 

Ανέμελες φώκιες και παιχνίδια πιγκουίνων σε μια κρουαζιέρα  εξερεύνησης και Καλής 

Ελπίδας. 

Υποδεχόμαστε την καινούργια μέρα μπαίνοντας στα παπούτσια των μεγάλων εξερευνητών. 

Πρώτος σταθμός το ψαροχώρι στο Hout Bay, στον δυτικό αρμό της χερσονήσου, από τον 

κόλπο του οποίου θα σαλπάρουμε για μια κρουαζιέρα στο νησί με τις Φώκιες. Η θαλάσσια 

βόλτα στις βραχώδεις ακτές επιβεβαιώνει και με το παραπάνω την ονομασία του νησιού, καθώς 

μας δίνει την ευκαιρία να παρατηρήσουμε τα χαριτωμένα ζώα να απολαμβάνουν ράθυμα τον 

ήλιο πάνω στα βράχια, ενώ αναρωτιόμαστε πώς γίνεται να βρισκόμαστε τόσο κοντά σε εικόνες 

που σε κανονικές συνθήκες θα βλέπαμε μόνο σε ντοκιμαντέρ για την άγρια ζωή. 

Στη συνέχεια θα διατρέξουμε την περιοχή του Εθνικού Πάρκου του Ακρωτηρίου σε μία 

πορεία νότια ως τη μύτη της χερσονήσου όπου θα επισκεφθούμε τον Παλιό Φάρο ενώ στην 

Ακτή Μπούλντερς ατενίζουμε τις αποικίες πιγκουίνων να τσαλαβουτούν στα νερά 

προσφέροντας άπλετες φωτογραφικές πόζες με την ακαταμάχητη γοητεία τους! Λίγοι κήποι 

μπορούν να συγκριθούν με το μεγαλείο και τη βιοποικιλότητα του Βοτανικού κήπος 

του Κιστερνμπος, ο οποίος θα αποτελέσει τον τελευταίο σταθμό της ημέρας μας. 

Απέναντι από τις ανατολικές πλαγιές του Table Mountain, ο βοτανικός κήπος, ένας από 

τους μεγαλύτερους του πλανήτη θα μας συναρπάσει με την απίστευτη χλωρίδα και την 

ιστορία της γεωλογίας του, την ώρα που θα τον ανακαλύπτουμε μέσα από τις 

καταπράσινες διαδρομές του. 

 

Ημέρα 4η: Κέιπ Τάουν-Ούτσχορν 

Πολύχρωμα σπίτια, υπόγεια δίκτυα και η κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας 

Κάθε ταξίδι με το Cosmorama είναι μια γιορτή των αισθήσεων!  

Κάρι, μασάλα και σπιτικά μπαχαρικά αναδύονται από τις κατσαρόλες των σπιτιών του Βο 

Κaap. Η παραδοσιακή γειτονιά των μουσουλμάνων είναι must στη βόλτα μας στο ιστορικό 

κέντρο του Κέιπ Τάουν. Λες κι έχουν ξεπηδήσει από βεντάλια της Pantone, τα σπίτια με τις 

στενές προσόψεις θα μαγνητίσουν το βλέμμα μας με την πολύχρωμη παραδοξότητά τους. 

Αμέσως μετά ξεκινά το οδοιπορικό μας προς τη Διαδρομή των Κήπων, διαμέσου του ημι-

ερημικού τοπίου της Little Karoo. Συνεχίζουμε προς τον τελικό προορισμό της ημέρας, την πόλη 

Ούτσχορν. Μυστηριώδεις αίθουσες και περάσματα γεμάτα εντυπωσιακούς σταλαγμίτες και 
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σταλακτίτες μας περιμένουν προς εξερεύνηση στο υπόγειο δίκτυο των περίφημων 

σπηλαίων Κανγκού. 

Στο τέλος της μέρας μας επισκεπτόμαστε μία από τις μεγαλύτερες φάρμες στρουθοκάμηλων, 

στη διάρκεια της οποίας μαθαίνουμε τα πάντα για τα χαριτωμένα πτηνά. Spoiler alert: 

ετοιμάσου να ανακαλύψεις τη σχέση των στρουθοκάμηλων και της βικτοριανής μπουρζουαζίας! 

 

Ημέρα 5η: Ούτσχορν- Garden Route- Νάισνα 

Θαλασσοπόρος για μια μέρα 

Ένα πρωινό, κάπου στο μακρινό 1488, ο Βαρθολομαίος Ντιάζ αποβιβάστηκε στο σημείο που 

θα βρεθούμε σήμερα. Ο κόλπος Mossel με το ομώνυμο μουσείο θα μας δώσει το έναυσμα να 

μιλήσουμε για την εποχή των μεγάλων θαλασσοπόρων, για τον εξοπλισμό τους, τις δυσκολίες 

τους, αλλά και τα σημαντικά επιτεύγματά τους. Στη συνέχεια, μέσω μιας καταπληκτικής 

διαδρομής θα καταλήξουμε στην πανέμορφη Νάισνα όπου και θα διανυκτερεύσουμε. 

 

Ημέρα 6η: Νάισνα (Κρουαζιέρα και επίσκεψη στο Πάρκο Featherbed) 

Διαδρομές και τοπία απεριόριστης ομορφιάς 

Οι Νάισνα Χεντς είναι δυο ασβεστολιθικοί βράχοι που προστατεύουν την Λαγκούνα της 

Νάισνα την οποία σήμερα διασχίζουμε με σκάφος. 

Αφού φτάσουμε στη δυτική άκρη μέσω ειδικών οχημάτων θα απολαύσουμε, πεζοπόροι 

πλέον μια υπέροχη βόλτα, που θα μας μυήσει στα μυστικά της χλωρίδας αλλά και της 

γεωλογικής ιστορίας της περιοχής. Εμείς, σας προτείνουμε να φορέσετε τα πιο άνετα 

παπούτσια σας και να αποθανατίσετε τη μοναδική, όσο και ατελείωτη ομορφιά των φημισμένων 

τοπίων και των συναρπαστικών αυτών διαδρομών! 

 

Ημέρα 7η: Νάισνα - Πορτ Ελίζαμπεθ – Ντέρμπαν 

Ιστορίες του λιμανιού 

Δεν είναι μόνο πως αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι και 5η σε μέγεθος πόλη της χώρας. Η 

άνοδος του Πορτ Ελίζαμπεθ τα τελευταία χρόνια έχει να κάνει με ένα συγκερασμό παραγόντων, 

οι οποίοι συντέλεσαν στη ριζική αναζωογόνηση της εικόνας της πόλης. Κι ενώ μια σειρά έργων 

τελέστηκαν χάρη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του 2010, η ίδια η νεολαία ήταν 

αυτή που ανανέωσε τη δυναμική της πόλης ως το μετα-βιομηχανικό διαπολιτισμικό hotspot και 

καλά κρυμμένο στολίδι της Νότιας Αφρικής. Στη συνέχεια με σύντομη πτήση θα φτάσουμε 

στο Ντέρμπαν, στο μεγαλύτερο λιμάνι της Αφρικής και αγαπημένη πόλη των ναυτικών. 

 

Ημέρα 8η: Ντέρμπαν - Ζουλουλαντ – Χλουχλούε (σαφάρι) 

Στα ίχνη των Ζουλού: Μοναδικό σαφάρι στην απλωσιά της σαβάνας 

Στο κέντρο της δημοφιλέστερης παραθεριστικής ακτογραμμής της Νότιας Αφρικής, η πόλη του 

Ντέρμπαν μάς συστήνεται μέσα από τα διάσημα αξιοθέατά της. Οι περίφημοι Βοτανικοί Κήποι, 

το Χρυσό Μίλι που σφύζει από ξενοδοχεία, παμπ, προβλήτες, αμμουδιές και πάγκους με 

χειροτεχνήματα, το Διοικητικό Κέντρο και φυσικά, το παγκόσμιας δυναμικής λιμάνι της πόλης 

θα γίνουν τα σημαντικότερα highlights της γνωριμίας μας μαζί της.  

Στη συνέχεια, αναχωρούμε για την περιοχή των Χιλίων Λόφων όπου και θα επισκεφθούμε μια 

εγκατάσταση των Ζουλού. Μαθαίνουμε δια ζώσης ενδιαφέροντα στοιχεία για τη ζωή και τον 

πολιτισμό του αφρικανικού αυτού έθνους που χάνεται στα βάθη των αιώνων, ενώ έχουμε την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ζωντανά τους παραδοσιακούς χορούς τους! Συνεχίζοντας να 

ακολουθούμε τα ίχνη τους φτάνουμε στην περιοχή του Χλουχλούε. Μέσα στην απλωσιά της 

σαβάνας προσπαθούμε να εντοπίσουμε εικόνες που ως τώρα έχουμε παρακολουθήσει μονάχα 

στα ντοκιμαντέρ. Ελέφαντες, βούβαλοι και γιατί όχι -αν είμαστε τυχεροί-, ρινόκεροι, λιοντάρια 

και λεοπαρδάλεις παρελαύνουν σε ένα μοναδικό σαφάρι άγριας ζωής. 

 

Ημέρα 9η: Χλουχλούε - Σουαζιλάνδη - Κρούγκερ Παρκ (σαφάρι) 

Το μεγαλύτερο Εθνικό Πάρκο της Νοτίου Αφρικής 
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Διασχίζοντας τα περίχωρα της πόλης γνωρίζουμε μια όμορφη χώρα, γνωστή για τη φτώχεια, 

αλλά και τον εξουσιαστικό αυταρχισμό και τη διαφθορά των ηγετών της. Σφηνωμένη στη 

νοτιοδυτική πλευρά της Αφρικής, η Σουαζιλάνδη ακουμπά στη Μοζαμβίκη αποτελώντας έναν 

ξεχωριστό θύλακα μέσα σε μια άλλη χώρα.  

Αφού περάσουμε ξανά τα σύνορα και μπούμε πάλι στο έδαφος της Νοτίου Αφρικής φτάνουμε 

στο διάσημο Κρούγκερ Πάρκ, το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο έκτασης 19.633 τ.χλμ. και 

αναμφισβήτητα, ένα από τα καλύτερα καταφύγια άγριων ζώων του κόσμου. Το 1894 μια στενή 

ζώνη μεταξύ της περιοχής Κουαζούλου-Νατάλ και της Σουαζιλάνδης έγινε η πρώτη 

προστατευόμενη περιοχή, το Καταφύγιο Θηραμάτων Πονγκόλα.Στο απογευματινό μας σαφάρι 

θα έρθουμε σε επαφή με την ποικιλότητα των ειδών της πανίδας του πάρκου, ενώ αργότερα, 

θα συνεχίσουμε για το ξενοδοχείο μας στις νοτιοδυτικές παρυφές του. 

 

Ημέρα 10η: Κρούγκερ Παρκ – Γιοχάνεσμπουργκ 

Ξυπνάς μέσα μου το ζώο 

Ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις, λιοντάρια, ρινόκεροι, αντιλόπες, ζέβρες. Η αναζήτηση της πιο 

άγριας ζωής του πλανήτη είναι το καλύτερο κίνητρο για να ξυπνήσουμε νωρίς και να 

ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Άλλωστε, νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα είναι οι 

καλύτερες ώρες για να επισκεφθεί κανείς ένα Εθνικό Πάρκο στην Αφρική, καθώς τότε 

μπορεί να δει τα ζώα σε όλη τους την αίγλη μέσα στη φύση: Να κινούνται ανέμελα και να 

κυνηγούν τη λεία τους. Εγκόλι και Γκάουτενγκ σημαίνει «τόπος του χρυσού». Έτσι ονόμαζαν 

το Γιοχάνεσμπουργκ, το οικονομικό και εμπορικό κέντρο και αδιαμφισβήτητη 

μητρόπολη της χώρας, για το οποίο αναχωρούμε οδικώς.  

Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 11η: Γιοχάνεσμπουργκ - Ορυχεία - Σοβέτο - Γιοχάνεσμπουργκ 

Free Africa: Στο σπίτι του Νέλσον Μαντέλα 

Μόλις 8 χλμ. νότια της πόλης βρίσκεται ένα παλαιό ορυχείο. Η πρωινή μας επίσκεψη στο 

θεματικό και ψυχαγωγικό πάρκο Gold Reef City είναι μια ζωντανή αναβίωση του 

Γιοχάνεσμπουργκ της δεκαετίας του 1890 το οποίο παρουσιάζει στους επισκέπτες τη 

μεταμόρφωση της περιοχής από «οικισμό χρυσωρύχων» σε μία σύγχρονη και ζωντανή πόλη. 

Αμέσως μετά επιστρέφουμε στο Γιοχάνεσμπουργκ όπου επισκεπτόμαστε το εκπληκτικό 

μουσείο του «Απαρτχάιντ» καθώς και τη συνοικία Σοβέτο, όπου βρίσκεται και το σπίτι του 

σπουδαίου αγωνιστή, Νέλσον Μαντέλα. Η πρόσφατη ιστορία της πόλης, βαμμένη με πολύ 

αίμα, αγώνες και πολιτικές αντιπαραθέσεις θα είναι το βασικό θέμα της ξενάγησης μας. 

 

Ημέρα 12η: Γιοχάνεσμπουργκ – Πραιτώρια - Γιοχάνεσμπουργκ 

«Είμαστε ίδιοι»: Μια μέρα στην Πραιτώρια 

Αναχώρηση για την πρωτεύουσα, Πραιτώρια. Η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση εξετάζει την 

πρόταση μετονομασίας της πόλης σε Τσουάνε, που σημαίνει «είμαστε ίδιοι». Στο ωραιότερο 

τμήμα της καταπράσινης και -στολισμένης με Τζακαράντες- πόλης θα γνωρίσουμε τα 

κυβερνητικά κτίρια, ενώ θα επισκεφθούμε το Μνημείο Βουρτρέκερς, ένα έμβλημα και 

παράλληλα φόρος τιμής στους ανθρώπους που έφυγαν από το Ακρωτήριο τη δεκαετία του 

1830 προκειμένου να γλυτώσουν από τη βρετανική κυριαρχία.  Επιστροφή στο 

Γιοχάνεσμπουργκ και διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 13η: Γιοχάνεσμπουργκ - Καταρράκτες Βικτώριας (Ζιμπάμπουε) 

Ο ιεραπόστολος και οι καταρράκτες  

Στο Cosmorama κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα! Σήμερα πρόκειται να 

αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ και παίρνουμε την πτήση για την 

πόλη των Καταρρακτών της Βικτώριας της Ζιμπάμπουε. Άφιξη, μεταφορά και εγκατάσταση 

στο ξενοδοχείο μας.  
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Το μέρος στο οποίο φτάνουμε θα μπορούσε να αποτελεί από μόνο του τη μπροσούρα ενός 

από τα πιο ειδυλλιακά τοπία του πλανήτη. Μεταξύ της Ζάμπια και της Ζιμπάμπουε, οι περίφημοι 

Καταρράκτες της Βικτώριας, οι οποίοι βαφτίστηκαν από έναν Σκωτσέζο ιεραπόστολο προς τιμή 

της βασίλισσας Βικτώριας, δημιουργούν ένα ανεπανάληπτο θέαμα που θα σας αφήσει με το 

στόμα ανοιχτό!  

 

Ημέρα 14η: Καταρράκτες Βικτώριας - Εκδρομή ΔΩΡΟ στο Εθνικό πάρκο CHOBE 

(Μποτσουάνα/Κρουαζιέρα και Σαφάρι) - Καταρράκτες Βικτώριας 

Ποτάμια με ιπποπόταμους, πάρκα με ελέφαντες 

Μιάμιση ώρα περίπου χρειαζόμαστε για να φτάσουμε στο κράτος της Μποτσουάνα μετά την 

πρωινή μας αναχώρηση.  

Ο τουρισμός, η κτηνοτροφία και τα διαμάντια είναι οι κυριότεροι μοχλοί της οικονομίας της 

επίπεδης αυτής χώρας που σε ποσοστό 70% καλύπτεται από την έρημο Καλαχάρι. 

Έλεγχος διαβατηρίων και αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο Chobe. Ιπποπόταμοι καθώς και 

άλλα ζώα της αφρικανικής πανίδας θα αποτελέσουν ένα μοναδικό φόντο ανάμεσα στις 

φωτογραφίες που θα βγάλουμε στην υπέροχη κρουαζιέρα που θα πραγματοποιήσουμε 

στον ποταμό Chobe. Συνεχίζουμε την εξαίσια μέρα μας με απογευματινό χερσαίο σαφάρι 

στο Εθνικό Πάρκο Chobe, φημισμένο για τους ελέφαντες που το κατοικούν. Επιστροφή αργά 

το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στους Καταρράκτες της Βικτώριας. 

 

Ημέρα 15η: Καταρράκτες Βικτώριας – Γιοχάνεσμπουργκ – Αθήνα 

Usale Khale Africa! 

Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση για Γιοχάνεσμπουργκ. Αλλαγή πτήσης και 

αναχώρηση μέσου ενδιάμεσου σταθμού για την Ελλάδα. 

 

Ημέρα 16η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη 

Sawubona Greece! 

Άφιξη στην Αθήνα/Θεσσαλονίκη. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.  

 

ΤΙΜΕΣ 
 

 
Τιμές BONUS PRICE 

(*) BONUS PRICE έγκαιρης εγγραφής για περιορισμένο αριθμό θέσεων και για όσο 
η τιμή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας – ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ! 

 

 

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 

• Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομικής θέσης) με QATAR AIRWAYS / ETHIOPIAN AIRLINES 

• Ξενοδοχεία 4*/4*sup & λοτζ στο σαφάρι  

Ταξίδι Διατροφή Αναχ/σεις Διαμονή Δίκλινο Μονόκλινο 
Φόροι 

Είσοδοι 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΦΡΙΚΗΣ 

 

16 ημέρες 

HΒ 

Ημιδιατροφή 

15/7, 5/8, 

21/10, 18/11 

4*, 

4*sup 
3.590 +920 +1.020 
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• Πρωινό καθημερινά, 11 δείπνα και 5 γεύματα 

• ΔΩΡΟ η ολοήμερη εκδρομή σαφάρι στο εθνικό πάρκο CHOBE με οδικό και πλωτό 

σαφάρι 

• Μεταφορές/εκδρομές/ξεναγήσεις όπως περιγράφονται 

• Εισόδους σε αξιοθέατα και πάρκα κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων 

• Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’ άτομο 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

• Έμπειρο Αρχηγό/συνοδό του ταξιδιού 

• Ταξιδιωτικό οδηγό με χρήσιμες πληροφορίες για το ταξίδιΔΕΝ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤ;Ι 
 

× Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο 

 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
 

Απαραίτητο το διαβατήριό σας με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη 

χώρα προορισμού και δύο (2) τουλάχιστον κενές σελίδες. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σύμφωνα με οδηγία της Νοτίου Αφρικής, όλοι οι ανήλικοι κάτω των 18 ετών 

πρέπει να έχουν επιπλέον του διαβατηρίου, ληξιαρχική πράξη γέννησης μεταφρασμένη 

στα αγγλικά από την Πρεσβεία. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα τους επιτραπεί η 

είσοδος στη χώρα! 

 

 


