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Ένα ταξίδι στην πιο αυθεντική Βραζιλία, που μόνο στο Exploring the World 
του Versus Travel θα βρείτε.

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΒΡΑζΙΛΙΑ

Βορειοανατολική Βραζιλία, εκεί όπου αποβιβάστηκαν οι πρώ-
τοι σκλάβοι που έφτασαν από την Αφρική στη Νότια Αμερική 
αναπτύχθηκε ένα εκρηκτικό μείγμα κουλτούρας. Ακόμα και 

σήμερα στην Μπαΐα και τη Βορειοανατολική Βραζιλία διατηρούνται 
αφρικανικές θρησκείες, χοροί και παραδόσεις που μαρτυρούν την 
πολιτιστική αυτή ανταλλαγή. 
Πρόκειται για το πιο γνήσιο κομμάτι της Βραζιλίας, με μοναδική 
κουλτούρα που δύσκολα βρίσκουμε στον πλανήτη. Αμμόλοφοι με 
πολύχρωμες λιμνούλες ανάμεσά τους, τροπικές παραλίες γεμάτες 
ζωή, αποικιακές πόλεις με έντονα τα σημάδια του παρελθόντος και 
έντονη αφροαμερικανική κουλτούρα. 
Η «έρημος» στους αμμόλοφους της βορειοανατολικής ακτής σχη-
ματίστηκε πριν από χιλιάδες χρόνια, καθώς η άμμος από τις κοί-
τες των ποταμών μεταφέρθηκε από τους ανέμους και τα θαλάσ-
σια ρεύματα. Τα απλωμένα «λευκά σεντόνια» καλύπτουν χιλιάδες 

στρέμματα και εκ πρώτης όψεως η περιοχή μοιάζει με έρημο. Όμως 
το νερό από τις τροπικές βροχές που πέφτουν στην αρχή του χρό-
νου συγκεντρώνεται σε μεγάλες ποσότητες στις κοιλάδες που σχη-
ματίζονται ανάμεσα στους αμμόλοφους, δημιουργώντας λίμνες 
γεμάτες με καθαρό, βρόχινο νερό. 
Ανάλογα με την ηλικία της άμμου αλλάζει και το χρώμα της και άρα 
και το χρώμα του νερού που συγκεντρώνεται στις λιμνούλες ανά-
μεσα από την άμμο, σχηματίζοντας ένα πολύχρωμο σύνολο από 
κρυστάλλινες μπλε και πράσινες κουκκίδες που είναι δύσκολο να 
περιγράψει κανείς.
Άλλο ένα διαφορετικό καινοτόμο ταξίδι του Versus σε μία από τις λι-
γότερο επισκέψιμες, αλλά πιο όμορφες και εντυπωσιακές περιοχές 
της Βραζιλίας. Αυθεντικές γωνιές που ανακαλύψαμε και σας παρου-
σιάζουμε. Γιατί οι ταξιδιώτες μας είναι πάντα πρωτοπόροι!

1η ημέρα: Aθήνα/Θεσσαλονίκη/
Λάρνακα - Φορταλέζα 
Αναχώρηση από την Αθήνα και πτήση μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού για τη Βραζιλία. Άφιξη 
στη Φορταλέζα.

2η ημέρα: Φορταλέζα - Σαλβαδόρ ντε 
Μπαΐα
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση από 
Φορταλέζα για να πετάξουμε για το Σαλβαδόρ 
ντε Μπαΐα, την αφρικανική ψυχή της Βραζι-
λίας. Η Μπαΐα είναι η πιο ιστορική πολιτεία 

της χώρας, όχι μόνο γιατί από εδώ ξεκίνησε 
η ανακάλυψή της, το 1501, αλλά και γιατί οι 
κάτοικοί της αποτελούν ένα κράμα ποικίλων 
πολιτιστικών, θρησκευτικών και εθνικών προ-
ελεύσεων. Είναι μια συναρπαστική πόλη, που 
έχει κατορθώσει να διατηρήσει την αφρικανι-
κή ψυχή της και να αναπτύξει την αποικιακή 
της κληρονομιά σε έναν μοναδικό, δυναμικό, 
σύγχρονο πολιτισμό, που αντανακλάται στη 
μουσική, στον χορό, στις καλές τέχνες αλλά 
και στον τρόπο ζωής. Ήταν η πρώτη πρωτεύ-
ουσα της χώρας.

3η ημέρα: Σαλβαδόρ ντε Μπαΐα - 
Ξενάγηση - Τελετή Καντομπλέ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η ξενάγησή μας σή-
μερα θα αρχίσει από την παραλιακή συνοικία 
Μπάρα. 
Από εκεί θα κατευθυνθούμε στο ιστορικό 
τμήμα του Σαλβαδόρ με τις αποικιακές γειτο-
νιές του 17ου αιώνα. Το Πελοουρίνιο (Πελό), 
με το μεγαλύτερο και καλύτερα διατηρημένο 
συγκρότημα αποικιακής αρχιτεκτονικής του 
Νέου Κόσμου, χαρακτηρίστηκε το 1985 
από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας 

Ο δρόμος των αμμόλοφων

12 ημέρές ΑΝΑχωΡΗσΗ: 16.11 
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Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Είναι μια τουρι-
στική «Μέκκα», με λιθόστρωτα δρομάκια, 
πολύχρωμα σπίτια, εστιατόρια, bars, galleries 
και boutiques. Η περιήγησή μας θα καταλήξει 
στο Μερκάντο Μοντέλο, το κέντρο πώλησης 
χειροτεχνημάτων και σουβενίρ. 
Το βράδυ θα έχουμε την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουμε μια τελετή Καντομπλέ, μια 
«δαιμονική» λατρεία που έχει τις ρίζες της 
στην Ακτή των Σκλάβων της Αφρικής, σε ένα 
«καθαγιασμένο» κτίσμα στις παρυφές της 
πόλης, το Τερέιρο. 

4η ημέρα: Σαλβαδόρ ντε Μπαΐα 
(Ξενάγηση)
Κι επειδή το Σαλβαδόρ δεν εξαντλείται σε 
μία ημέρα, η εξερεύνησή μας συνεχίζεται... 
Σήμερα θα περιηγηθούμε στην Κάτω Πόλη, 
όπου θα δούμε την πιο γνωστή εκκλησία του 
Σαλβαδόρ, Ιγκρέζα Μπονφίμ. Η ξενάγησή μας 
θα ολοκληρωθεί στο προάστιο Μονσεράτ, απ’ 
όπου θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα 
της πόλης. 

5η ημέρα: Σαλβαδόρ ντε Μπαΐα - Σάο 
Λούις 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση για το Σάο Λούις, ένα 
εκπληκτικό θέρετρο στα βορειοανατολικά 
της χώρας. Αποικία Γάλλων και Πορτογάλων, 
φυλάσσεται ως θησαυρός Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς από την UNESCO, αφού στην πόλη 
βρίσκονται πάνω από 1.000 αποικιακά κτίρια. 
Το ζεστό του κλίμα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους και οι υπέροχες παραλίες του το καθι-
στούν ιδανικό προορισμό. Με την άφιξή μας 
θα έχουμε μια σύντομη ξενάγηση στην πόλη.

6η ημέρα: Σάο Λουίζ - Μπαριρίνχας 
(Πάρκο Λενκόις)
Πρωινή αναχώρηση για τη μικρή πόλη 
Μπαριρίνχας με μια εκπληκτικής ομορφιάς 
διαδρομή που διαρκεί τέσσερις ώρες.
Μια μοναδική εμπειρία σε ένα από τα θαύ-
ματα της φύσης μάς περιμένει σήμερα. Ένα 
θέαμα που μόνο αυτή η γωνιά του πλανήτη 
μπορεί να προσφέρει. Μια έρημος από κατά-
λευκη άμμο, με αμμόλοφους που φτάνουν 
τα 40 μέτρα. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι 
αμμόλοφοι αυτοί διακόπτονται από πράσινες 
και μπλε λιμνούλες, που αναλόγως της εποχής 
είναι λιγότερες ή περισσότερες δημιουργώ-
ντας ένα υπέροχο θέαμα. Οι λιμνούλες είναι 
αποτέλεσμα των βροχών, ενώ ποταμάκια συ-
μπληρώνουν την εικόνα της τροπικής όασης. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το με-
σημέρι θα ξεκινήσουμε την εξερεύνησή μας με 
τζιπ 4x4 περνώντας μέσα από μονοπάτια στη 
λευκή άμμο, στις λίμνες και στις θίνες. Στις 
λίμνες θα περπατήσουμε και αν επιθυμούμε 
μπορούμε να κολυμπήσουμε και αργότερα να 
δούμε τη δύση πίσω από τους αμμόλοφους! 
Το απόγευμα επιστροφή στο Μπαριρίνχας 
για χαλάρωση στην πισίνα του ξενοδοχείου 
ή βόλτα και φαγητό στην ήσυχη πόλη σε ένα 
από τα εστιατόρια δίπλα στο ποτάμι.

7η ημέρα: Μπαριρίνχας (Πάρκο 
Λενκόις – συνέχεια εξερευνήσεων) 
Hμέρα απίστευτων εκπλήξεων και η σημερινή. 
Μετά το πρωινό μας θα επιβιβαστούμε σε τα-

χύπλοα για βόλτα στον ποταμό Πρεγκουίσας, 
όπου θα θαυμάσουμε τη μοναδική φύση και 
τα υπέροχα μαγκρόβια φυτά που στολίζουν 
τις όχθες του. Θα επισκεφθούμε την κοινότη-
τα Brooms, για να δοκιμάσουμε γάλα καρύδας 
και να «γνωρίσουμε» τα πιθηκάκια που ζουν 
εδώ, καθώς και το ψαροχώρι Μαντακάρου, 
και θα ανέβουμε στον διάσημο φάρο με τα 
160 σκαλοπάτια για να απολαύσουμε μια 
απίστευτη θέα στις θίνες και στον ποταμό. 
Τέλος, θα προσεγγίσουμε το Καμπουρέ, μια 
συστάδα από θίνες ανάμεσα στη θάλασσα και 
το ποτάμι. Επιστροφή στο Μπαριρίνχας.

8η ημέρα: Μπαριρίνχας - Φορταλέζα
Πρωινό στο ξενοδοχείο, μεταφορά στο αερο-
δρόμιο και πτήση για τη Φορταλέζα, τη γη του 
ήλιου. Ένας αυθεντικός τροπικός παράδεισος, 
με τεράστιες κάτασπρες αμμουδιές, πράσινα 
ζεστά νερά, όμορφους κολπίσκους με φοινι-
κόδεντρα, σαγηνευτικούς αμμόλοφους και 
έντονη νυχτερινή ζωή. Αυτή είναι η Φορτα-
λέζα. Άφιξη και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο 
μας. Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα με τον 
αρχηγό μας.

9η ημέρα: Φορταλέζα - Κανόα 
Κεμπράδα - Φορταλέζα
Η ημέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη 
στην Kανόα Κεμπράδα, ένα μικρό γραφικό 
ψαροχώρι με απέραντη παραλία, κατάξανθη 
αμμουδιά και χρυσούς αμμόλοφους, αγαπη-
μένος προορισμός για όσους λατρεύουν τα 
εξωτικά τοπία. Οι δραστηριότητες που μπο-
ρείτε να χαρείτε στην Κανόα Κεμπράδα είναι 
πολλές (προαιρετικά). Η πιο διάσημη, είναι η 
βόλτα με τις γουρούνες στους αμμόλοφους, 
που πραγματικά δίνει την αίσθηση οτι βρίσκε-
ται κανείς στην έρημο... Η ημέρα σας μπορεί 
να συνεχιστεί με χαλάρωση στην αμμουδιά, 
μπάνιο και ηλιοθεραπεία, ή «επίσκεψη» στις 
γραφικές καλύβες πάνω στην παραλία για 
θαλασσινές λιχουδιές και caipirinha! 

10η ημέρα: Φορταλέζα – Κουμπούκο-
Φορταλέζα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και oλοήμερη εκδρο-
μή στο επόμενο παραδεισένιο ψαροχώρι, 
το Κουμπούκο. Εξίσου δημοφιλές για την 
τεράστια παραλία, τους φωτογενείς αμμόλο-
φους και το θαλασσινό αεράκι, θα μας χαρίσει 
ακόμη μία ημέρα με ήλιο, μπάνιο, ριλάξ και αν 
επιθυμούμε αξέχαστες δραστηριότητες: βόλτα 
με παρασοσιακές βάρκες jangada και ceara, 
βόλτα με γαιδουράκια, ή ski-bunda, «καθιστό» 
σκι στους αμμόλοφους που καταλήγει σε 
βουτιά σε λίμνη! 

11η ημέρα: Φορταλέζα - Ξενάγηση - 
Πτήση επιστροφής
Μετά το πρωινό μας ακολουθεί ξενάγηση 
στην πόλη, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε 
το λιμάνι, την παραλία «του μέλλοντος», τον 
Καθεδρικό Ναό, το φρούριο, την κεντρική 
αγορά και τη μεταλλική γέφυρα. Στη συνέχεια 
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Αθήνα. 

12η ημέρα: Άφιξη στην Αθήνα.

To ταξίδί μας
  Αεροπορική εταιρεία: Αir France & KLM.
  Διατροφή: Πρωινό καθημερινά.
  Ξενοδοχεία 4*. Στο πάρκο Λενκόις γραφι-

κή ποσάδα.
  Μετακινήσεις: με αεροπλάνα, πούλμαν

και βάρκες. 
  Αρχηγός με τεράστια εμπειρία στη χώρα.
  Μετακινήσεις και ξεναγήσεις όπως ανα-

φέρονται στο πρόγραμμα.
  Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

ΑΡΙθ. 
ΠΤΗσΗσ

ΗμΕΡ. 
ΠΤΗσΗσ ΔΙΑΔΡΟμΗ (ΑΠΟ - ΠΡΟσ) ωΡΑ

ΑΝΑχ.
ωΡΑ

ΑφΙξΗ σ
AF 1033 16/11 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06:20 08:50

AF 416 16/11 ΠΑΡΙΣΙ – ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ 13:10 18:30

KL 708       26/11     ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 20:20   09:30

KL 1575   27/11       ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ          12:10 16:20

πτηςείς

ΒρΑζιΛιΑ

κοςτος εκδρομης
 Super Τιμη  

Για Τις 11 πρώΤές ςυμμέΤοχές

Αναχώρηση 16.11 
12 ημέρες 

Τιμή από Αθήνα 
άτομο σε δίκλινο €1.999 

Τιμή από 
Θεσ/νίκη

€2.159
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 
ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν από την αναχώρηση.

Μονόκλινο +€620 

Τιμή από Λάρνακα
€2.969 

Με τους φόρους και το αεροπορικό 
Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.

Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά, επιπλέον πακέτο ασφάλειας κ.λπ.: €770.

Δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από Κύπρο.




