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Με ένα κομμάτι σοκολάτα από το Εκουαδόρ 
και ένα δυνατό «tinto» από την Κολομβία γαληνεύει η ψυχή 

και ξεκουράζεται στα μονοπάτια της δικής της ουτοπίας.

Ουτοπία

Εκουαδορ – κολομβία
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Η ΕμπΕιρια

Να περπατάς στα γραφικά 
σοκάκια της Καρθαγένης
Η Καρθαγένη ιδρύθηκε το 1533 
από τον Πέδρο ντε Ερέντια, ο 
οποίος την ονόμασε Καρθαγέ-
νη από την ομώνυμη ισπανική 
πόλη, απ’ όπου προερχόταν το 
μεγαλύτερο μέρος του στρα-
τού του. Ο ενθουσιασμός των 
Ισπανών κατακτητών από τα 
αμύθητα κέρδη που εξασφά-
λιζαν ήταν τόσο μεγάλος που 
αποκαλούσαν την Καρθαγένη 
«Βασίλισσα των Ινδιών». 
Μνημείο παγκόσμιας πολιτιστι-
κής κληρονομιάς της UNESCO 
από το 1984, συνδυάζει εξαι-
ρετικά δείγματα της ισπανικής 
αποικιοκρατικής αρχιτεκτονικής 
με την εξωτική ατμόσφαιρα.
Τα μπαλκόνια των σπιτιών 
της γεμάτα μπουκαμβίλιες, 
τα καλντερίμια σχηματίζουν 
ειδυλλιακούς λαβυρίνθους, ενώ 
οι επισκέπτες που καταλαμβά-
νουν τις πλατείες, πίνουν και 
καπνίζουν στα υπαίθρια καφέ, 
γευματίζουν στα βραβευμένα 
γκουρμέ εστιατόρια και κυκλο-
φορούν με άμαξες εντός των 
τειχών του πολύχρωμου ιστο-
ρικού κέντρου, που αναδύεται 
ως ένας νέος hot προορισμός. 
Η ειδυλλιακή ατμόσφαιρα της 
πόλης κυριολεκτικά μάγεψε 
και τον νομπελίστα Γκάμπριελ 
Γκαρσία Μάρκες – εδώ άλλωστε 
εμπνεύστηκε τον «Έρωτα στα 
χρόνια της χολέρας».
Η πόλη-θρύλος έχει περάσει 
στο συλλογικό υποσυνείδητο 
μέσα από εκατοντάδες πίνακες 
ζωγραφικής και βιβλία. Κάθε 
της λεπτομέρεια ή στιγμιότυπο 
έχει απαθανατιστεί από τους 
φακούς χιλιάδων φωτογράφων. 
Dreams come true
Στην Καρθαγένη θα βρεθούμε 
τη 13η ημέρα, μέχρι το τέλος 
του ταξιδιού μας. 

16, 15 ημέρές αναχωρήσΕίσ: 14.08, 15.10
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Εκουαδόρ ή αλλιώς Ισημερινός... Μισός καθισμέ-
νος στο βόρειο ημισφαίριο της πραγματικότητας 
και μισός καθισμένος στο νότιο ημισφαίριο του 
ονείρου, ανέπαφος ακόμη από τα κύματα των 
τουριστών, διατηρεί, όπως εξάλλου και η Κολομ-
βία, αυτό που αναζητούν όλοι οι ταξιδιώτες που 

δεν ακολουθούν την πεπατημένη διαδρομή της Λατινικής 
Αμερικής: Πολυδιάστατες εικόνες και αυθεντικές συγκινή-
σεις. Η γοητευτική και ακατέργαστη συνάμα πλευρά της 
Λατινικής Αμερικής μοιάζει να τα έχει όλα: αρχαία ιστορία, 
αποικιακή κληρονομιά και φυσικά κάλλη απερίγραπτα. 
Από την πρωτεύουσα του Εκουαδόρ, το Κίτο, με το διάσημο 
μνημείο του Ισημερινού (Mitad del Mundo) και την αγορά 
του Οταβάλο με όλα τα είδη χειροτεχνίας της χώρας, θα συ-
νεχίσουμε για το Εθνικό Πάρκο του κολοσσιαίου ηφαιστείου 
Τσιμποράσο και το Ριομπάμπα, όπου θα ζήσουμε τη μοναδι-
κή εμπειρία του περάσματος Ελ Ναρίς ντελ Ντιάμπλο. 
Και από εκεί, αφού γνωρίσουμε την πανέμορφη Κουένκα, 
θα καταλήξουμε στη μεγαλύτερη πόλη και κυριότερο λιμάνι 
του Ισημερινού, το Γκουαγιακίλ. 
Αποχαιρετώντας το κράτος του Ισημερινού, θα πετάξουμε 
για την πρωτεύουσα της Κολομβίας, την Μπογκοτά. Θα 
μεταβούμε στη Ζιπακίρα, με τη λαξευμένη στο βάθος ενός 
αλατωρυχείου εκκλησία της, και στην πανέμορφη κωμόπο-
λη Βίγια ντε Λέιβα. 

Και ύστερα θα συνεχίσουμε για την «πόλη των πόλεων», την 
ηρωική Καρθαγένη, που βρίσκεται σε έναν απάνεμο κόλπο, 
εκεί όπου η παγκόσμια κληρονομιά τέμνει τη μυσταγωγία 
της Καραϊβικής, στον χώρο όπου η ιστορία της αισθητικής 
εφάπτεται με το απόλυτο…
Οι Κολομβιανοί είναι άνθρωποι εγκάρδιοι και ευγενικοί. 
Έχουν, δε, μια λέξη ιερή: το «tinto», ένα φλιτζάνι ζεστό μαύρο 
καφέ, το οποίο προσφέρουν στους επισκέπτες. Εκατοντά-
δες καλλιεργημένες εκτάσεις καφέ βρίσκονται στο περίφημο 
«τρίγωνο του καφέ», στις περιοχές δηλαδή Κίντιο, Κάλδας 
και Ρισαράλδα, που φημίζονται για τις φυτείες του «μαύρου 
χρυσού». 
Η διάχυτη αίσθηση συναισθηματικής αμεσότητας και εσωτε-
ρικής καθαρότητας των ανθρώπων είναι η πρώτη ανάμνηση 
που διεκδικεί μια θέση στη μνήμη μας. Η καθημερινότητα σε 
αυτήν την πλευρά του πλανήτη αρκεί, ωστόσο, για να μου-
διάσει τη διάθεση και του πλέον αισιόδοξου παρατηρητή. 
Οι θεοί της Καραϊβικής συνεχίζουν να κινούν αργά τα νήμα-
τα της ζωής των κατοίκων της χώρας, που μοιάζουν πλούσι-
οι σε βιώματα καίτοι, εκ των πραγμάτων, ολιγαρκείς ως προς 
τα υλικά αγαθά. 
Είθε «οι φυλές που έχουν καταδικαστεί σε εκατό χρόνια μο-
ναξιάς να έχουν επιτέλους μια δεύτερη ευκαιρία». 
– Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες.

Από αριστερά: Εμπειρία ασύλληπτη, 
η διαδρομή που θα κάνουμε με

 το τρένο στις Άνδεις.
Κοτοπάξι από τα ψηλότερα 

ηφαίστεια στον κόσμο.
Η πρωτεύουσα του Εκουαδόρ, Κίτο. 

Εκουαδορ – κολομβία
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1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/
Λάρνακα - Άμστερνταμ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
το Άμστερνταμ. Άφιξη και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Άμστερνταμ - Κίτο
Αναχώρηση αεροπορικώς για την πρωτεύ-
ουσα του Ισημερινού, το Κίτο, που βρίσκεται 
στην καρδιά των Άνδεων, σε υψόμετρο 2.850 
μ., στους πρόποδες του ηφαιστείου Πιτσίντσα 
(4.783 μ.). Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο μας. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Κίτο - Αγορά Οταβάλο - Κίτο
Η σημερινή μας διαδρομή, δίπλα από άγρια 
βουνά, κοιλάδες, ψηλά ηφαίστεια και ειδυλ-
λιακές λίμνες, θα μας οδηγήσει στη μικρή 
γραφική πόλη του Εκουαδόρ, το Οταβάλο. 
Οι περήφανοι Ινδιάνοι Οταβάλος ή Οτα-
βαλένιος φορούν ιδιαίτερες παραδοσιακές 
φορεσιές που τους κάνουν να ξεχωρίζουν από 
όλες τις άλλες φυλές. Η αγορά του Οταβάλο 
με τα μοναδικά χειροποίητα υφαντά και όλα 
τα είδη χειροτεχνίας του Εκουαδόρ είναι η πιο 
φημισμένη στη χώρα. Εκεί θα έχουμε αρκετό 
χρόνο ελεύθερο για να... εξερευνήσουμε την 
περίφημη αγορά της πόλης.

4η ημέρα: Κίτο (Ξενάγηση,  
«Σημείο Μηδέν») 
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρ-
κεια της οποίας θα δούμε, μεταξύ άλλων, την 
πλατεία της Ανεξαρτησίας με το Κυβερνητικό 
Μέγαρο, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό 
και το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο. 
Θα επισκεφθούμε, επίσης, το Μοναστήρι του 
Αγίου Φραγκίσκου, που είναι το μεγαλύτερο 
θρησκευτικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα της 
Νότιας Αμερικής, και θα ανεβούμε στον λόφο 
Ελ Πανεσίγιο («λόφος μικρού ψωμιού») με το 
τεράστιο άγαλμα της Παρθένας του Κίτο, απ’ 
όπου θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα 
της πόλης. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για το «σημείο μηδέν», το σημείο από το 
οποίο περνά ο Ισημερινός (γεωγραφικό πλά-
τος 00 0’ 0»). Θα δούμε το μνημείο Μιτάδ ντελ 
Μούντο και θα φωτογραφηθούμε με το ένα 
πόδι στο βόρειο ημισφαίριο και με το άλλο 
πόδι στο νότιο! Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας στο Κίτο. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Κίτο - Εθνικό Πάρκο 
Κοτοπάξι - Ριομπάμπα
Πρωινή αναχώρηση για τον εθνικό δρυ-
μό Κοτοπάξι, όπου δεσπόζει ο ομώνυμος 

ηφαιστειακός γίγαντας. Απολαμβάνοντας μια 
μοναδική διαδρομή -μέρος της οποίας είναι 
και ο περίφημος Δρόμος των Ηφαιστείων-, 
θα φτάσουμε στον κατάφυτο δρυμό. Από τα 
ψηλότερα ηφαίστεια στον κόσμο, το Κοτοπάξι 
(υψόμετρο 5.897 μ.) καλύπτεται σχεδόν όλο 
τον χρόνο από αιώνια χιόνια και παγετώνες. 
Το Εθνικό Πάρκο αποτελεί ένα προστα-
τευόμενο οικοσύστημα για τα καμηλοειδή 
των Άνδεων – βικούνια, λάμα και αλπακά. 
Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε οδικώς μέχρι το 
Ριομπάμπα, όπου και θα έχουμε την εμπειρία 
της διανυκτέρευσης σε πολύ καλά επιλεγμένη 
παραδοσιακή χασιέντα. 

6η ημέρα: Ριομπάμπα - Αλαούσι - 
Τρένο του Διαβόλου - Κουένκα
Πρωινή αναχώρηση για το Αλαούσι, απ’ όπου 
θα εξορμήσουμε με το τρένο στην Ελ Ναρίς 
ντελ Ντιάμπλο, τη «Μύτη του Διαβόλου». 
Πρόκειται για ένα απόκρημνο πέρασμα, το 
οποίο για να καταστεί προσπελάσιμο χρειά-
στηκε η εγκατάσταση ενός πολύπλοκου συ-
στήματος στις ράγες. Παρότι κατασκευάστηκε 
στις αρχές του περασμένου αιώνα, προκαλεί 
θαυμασμό ακόμη και σήμερα. Μετά τη μονα-
δική αυτή εμπειρία θα συνεχίσουμε οδικώς 
για την ιστορική Κουένκα, αφού κάνουμε 
πρώτα μια στάση στην Ινγκαπίρκα, όπου θα 
επισκεφθούμε το ομώνυμο φρούριο – το πιο 
σημαντικό μνημείο των Ίνκας στο Εκουαδόρ. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 
στην Κουένκα. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: Κουένκα 
Η πόλη ιδρύθηκε από τους Ισπανούς το 1557 
και κοσμείται με υπέροχα κτίρια και εκκλησίες 
του 16ου και του 17ου αιώνα. Τα περισσότερα 
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σπίτια της Κουένκα βρίσκονται στις όχθες των 
τεσσάρων ποταμών της (Τάρκι, Γιανούκαϊ, 
Τομεμπάμπα και Ματσινγκάρα). Τα καλντε-
ρίμια της, τα πανέμορφα μπαλκόνια και οι 
κήποι δίνουν στην πόλη αυτή μια ξεχωριστή 
ατμόσφαιρα. Η Κουένκα είναι επίσης γνωστή 
για τα φημισμένα χειροποίητα ψάθινα καπέλα 
«τοκίλα» ή «καπέλα Παναμά». Κατά τη διάρ-
κεια της ξενάγησής μας θα διαπιστώσουμε 
γιατί η πόλη αυτή θεωρείται από τις πιο όμορ-
φες της χώρας. Εντός της ημέρας θα επισκε-
φθούμε, επίσης, τον αρχαιολογικό χώρο των 
Ίνκας, Τόδος λος Σάντος, που ανακαλύφθηκε 
μόλις το 1972, στη γειτονιά Πουμαπούνγκο, 
ανάμεσα σε σπίτια, δρόμους και μοντέρνα 
κτίρια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυ-
κτέρευση.

8η ημέρα: Κουένκα - Γκουαγιακίλ
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Γκουαγια-
κίλ, τη μεγαλύτερη και πιο πυκνοκατοικημένη 
πόλη του Εκουαδόρ και το κύριο λιμάνι της 
χώρας. Το Γκουαγιακίλ βρίσκεται στη δυτική 
όχθη του ποταμού Γκουάγιας, που εκβάλλει 
στον ομώνυμο κόλπο στον Ειρηνικό Ωκεανό. 
Φτάνοντας θα ξεκινήσουμε την περιήγησή 
μας στην πόλη. Θα περπατήσουμε στην πε-
ρίφημη Μαλεκόν Σιμόν Μπολίβαρ, όπου θα 
δούμε την πλατεία Ολμέντο, τον Πύργο του 
Ρολογιού, τη Ροτόντα, τον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Φραγκίσκου κ.ά. Στη συνέχεια θα μετα-
βούμε στην πανέμορφη συνοικία Λας Πένας 
και θα φτάσουμε στον λόφο Σάντα Άνα, απ’ 

όπου θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα 
της πόλης. Μετά το πέρας της ξενάγησης θα 
μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας, όπου και 
θα διανυκτερεύσουμε.

9η ημέρα: Γκουαγιακίλ - Μπογκοτά 
(Κολομβία)
Αφού αποχαιρετήσουμε γεμάτοι εικόνες το 
Εκουαδόρ, θα πετάξουμε για την πρωτεύουσα 
της Κολομβίας, την Μπογκοτά, που βρίσκεται 
σε υψόμετρο 2.640 μ. Άφιξη, μεταφορά στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. 
Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη.

10η ημέρα: Μπογκοτά (Ξενάγηση) 
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγη-
σης θα δούμε τα περίφημα αποικιακά κτίρια 
της πόλης, που κατά τον 17ο και τον 18ο 
αιώνα ήταν γνωστή ως η «Αθήνα της Νότιας 
Αμερικής». Θα επισκεφθούμε το εκπληκτικό 
Μουσείο Χρυσού, που λειτουργεί από το 1939 
και στο οποίο φυλάσσονται περισσότερα από 
30.000 αντικείμενα των προκολομβιανών 
πολιτισμών των Άνδεων, έργα εκπληκτικής 
τέχνης και αξίας. Κοντά του βρίσκεται το θαυ-
μάσιο Μουσείο Μποτέρο. 
Η συλλογή των εκπληκτικών έργων του καλ-
λιτέχνη, καθώς και έργα διάσημων ζωγράφων 
-Πικάσο, Ρενουάρ, Νταλί, Ματίς, Μονέτ & 
Τζιακομέτι- από την προσωπική συλλογή του 
Φερνάντο Μποτέρο εκτίθενται σε μια όμορφη 
αποικιοκρατική οικία. Η περιήγησή μας, όμως, 

δεν σταματά εδώ, θα συνεχιστεί στην πλατεία 
Μπολίβαρ, στο Προεδρικό Μέγαρο, στη 
Βιβλιοθήκη, στο Δικαστικό Μέγαρο και στον 
Καθεδρικό Ναό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση. 

11η ημέρα: Μπογκοτά - Ζιπακίρα - 
Βίγια ντε Λέιβα
Πρωινή αναχώρηση για τη Ζιπακίρα, όπου θα 
επισκεφθούμε το πιο αξιοθαύμαστο μνημείο 
της περιοχής: μια πελώρια εκκλησία, χωρητι-
κότητας 8.400 ατόμων, λαξεμένη στο βάθος 
ενός αλατωρυχείου! Στη συνέχεια θα αναχω-
ρήσουμε για την πανέμορφη κωμόπολη Βίγια 
ντε Λέιβα, ένα καλλιτεχνικό κέντρο με ζωγρά-
φους, συγγραφείς, μουσικούς, χειροτέχνες, 
θεατράνθρωπους. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

12η ημέρα: Βίγια ντε Λέιβα 
Άλλη μια μέρα στη γραφική Βίγια ντε Λέιβα, 
που σαν νεράιδα με μαγικό ραβδάκι ξεδι-
πλώνει τις ομορφιές της και μας προσκαλεί 
να τις απολαύσουμε. Στον ελεύθερο χρόνο 
μας θα επισκεφθούμε το Μουσείο Αποικια-
κής Τέχνης, το Μοναστήρι της Κάρμεν ή το 
αξιόλογο Μουσείο Απολιθωμάτων, 6 χλμ. 
από την πόλη, το οποίο ιδρύθηκε το 1977 
στη θέση όπου ανακαλύφθηκε ένας προϊστο-
ρικός κρονόσαυρος, δηλαδή ένα θαλάσσιο 
ερπετό ηλικίας άνω των 120 εκατομμυρίων 
χρόνων και μήκους 20 μέτρων. Το βραδάκι η 
βόλτα στα ονειρεμένα δρομάκια της πόλης, 

Εκουαδορ – κολομβία

Βίγια ντε Λέιβα.

Μπογκοτά
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πριν γευθούμε ένα ακόμη «κανελάζο», τοπικό 
ποτό που τονώνει τη διάθεση όπως λένε οι 
ντόπιοι, είναι ο καλύτερος επίλογος για τη 
σημερινή μέρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.

13η ημέρα: Βίγια ντε Λέιβα - 
Μπογκοτά - Καρθαγένη
Πρωινή αναχώρηση για την Μπογκοτά, με 
στάση καθ’ οδόν στην κωμόπολη Ρακιρά, 
η οποία στην τοπική γλώσσα των Ινδιάνων 
Τσίμπτσα σημαίνει «πόλη των αγγείων». Την 
ονομασία της την οφείλει στην παραγωγή 
εξαιρετικής ποιότητας κεραμικών, τέχνη που 
κατέχουν οι κάτοικοί της εδώ και αιώνες. Στη 
συνέχεια θα περάσουμε από τα χωριουδάκια 
Σουταμαρτσάν, γνωστό για τη γαστρονομική 
του παράδοση, και Τινζακά, ξακουστό για τα 
χειροτεχνήματα τάγκουα που φτιάχνονται 
από φοίνικα, πριν καταλήξουμε στο αεροδρό-
μιο της Μπογκοτά για την πτήση μας στην 
Καρθαγένη. 
Άφιξη στην Καρθαγένη, μεταφορά στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Διανυκτέρευση.

14η ημέρα: Καρθαγένη (Ξενάγηση) 
Η Καρθαγένη, με τη χαρακτηριστική όψη 
παράκτιας, αποικιακής, οχυρωμένης πόλης, 
βρίσκεται σε έναν βαθύ και απάνεμο κόλπο 
της Καραϊβικής. 
Η οικονομία της περιοχής εξακολουθεί να βα-
σίζεται στο εμπόριο, όπως συνέβαινε και πριν 

από αιώνες, όταν οι Ισπανοί αποικιοκράτες 
αξιοποιούσαν τη στρατηγική θέση του λιμα-
νιού της για να εξάγουν τα πολύτιμα προϊόντα 
της χώρας και κυρίως τον χρυσό που άρπαζαν 
με ληστρικό τρόπο. 
Στην ξενάγησή μας στα σημαντικότερα 
μνημεία της πόλης θα ανακαλύψουμε τη 
μαγευτική και αρχοντική ομορφιά της. 
Το απόγευμα θα «χαθούμε» στην όμορφη 
διατηρητέα παλιά πόλη, με τα πολύχρωμα 
σπιτάκια, τα μικρά μαγαζάκια και τα σοκάκια 
της και θα αφεθούμε στη γοητεία της που 
συνεπαίρνει όλους τους επισκέπτες. Επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

15η ημέρα: Καρθαγένη -  
Πτήση για Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο στην Καρθαγένη και μετα-
φορά στο αεροδρόμιο για την απογευματινή 
πτήση. Επιστροφή στην Αθήνα μέσω ενδιάμε-
σου σταθμού. 

16η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/
Θεσσαλονίκη/Λάρνακα

Επέκταση στην αρχή  
του ταξιδιού  
Νησιά Γκαλαπάγκος
Ένας μικρός κόσμος που ζει μόνος του...
Τα ηφαιστειογενή νησιά του Ειρηνικού κρα-
τούν αναλλοίωτη τη μαγεία και τη γοητεία 
της ταξιδιωτικής αναζήτησης. Ένας παράδει-
σος για τους φυσιοδίφες, όπου συναντιούνται 
ο άνθρωπος και ο Δημιουργός, με τις ατέ-
λειωτες ερωτήσεις του πρώτου και τις αέναες 
σιωπές του Δεύτερου. 
Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τα Νησιά 
Γκαλαπάγκος οφείλουν τη φήμη τους στον 
Δαρβίνο. Η αλήθεια είναι και εδώ, όπως και σε 
πολλές άλλες περιπτώσεις, αντεστραμμένη: 
αν μιλάμε σήμερα για Δαρβίνο και δαρβινι-
σμό, το χρωστάμε στα Νησιά Γκαλαπάγκος. 
Οι βραχονησίδες αυτές, που στη συνέχεια 
ονομάστηκαν Γκαλαπάγκος, είχαν αναδυθεί 
από το εσωτερικό της θάλασσας, αποτέλεσμα 
της ηφαιστειογενούς δραστηριότητας της 
περιοχής πριν από περίπου 4.500.000 χρόνια. 
Βέβαια τα τελευταία νησιά Ισαβέλα και 
Φερναντίνα δημιουργήθηκαν μόλις πριν από 

Η γοητευτική και ακατέργαστη συνάμα πλευρά 
της Λατινικής Αμερικής μοιάζει να τα έχει όλα: 

αρχαία ιστορία, αποικιακή κληρονομιά 
και, φυσικά, κάλλη απερίγραπτα. 

Η εκκλησία 
στη Ζιπακίρα, 
λαξευμένη σε 
αλατωρυχείο.
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700.000 χρόνια. Δηλαδή, μιλώντας με γεω-
λογικούς όρους, τα Γκαλαπάγκος είναι νεαρής 
ηλικίας. 
Παρόλο που οι εκρήξεις λάβας και οι σεισμοί 
είναι συχνό φαινόμενο, η δράση των ενεργών 
ηφαιστείων θεωρείται ήπια. Σε αυτήν την 
παρθένα απομόνωση, που απέχει περί τα 
1.000 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική χώρα 
του Ισημερινού, αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα και 
ξεχωριστά είδη πανίδας. 
Ο Δαρβίνος επισκέφθηκε το αρχιπέλαγος 
αυτό το 1835 και εδώ εμπνεύστηκε τη θεωρία 
της Καταγωγής και της Εξέλιξης των Ειδών με 
φυσική επιλογή (1859), που αποτελεί τη βάση 
της επιστήμης της βιολογίας μέχρι σήμερα. 
Αυτός ο απομακρυσμένος Κήπος της Εδέμ 
ανακηρύχθηκε καταφύγιο άγριας ζωής το 
1959.

1η ημέρα: Αθήνα - Κίτο
Πτήση για Κίτο. Αυθημερόν. Άφιξη. Εγκατά-
σταση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: Κίτο - Νησιά Γκαλαπάγκος 
(Σάντα Κρουζ – Δίδυμοι κρατήρες)
Πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
μετάβαση στα Νησιά Γκαλαπάγκος και στο 
νησί Σάντα Κρουζ. Εδώ θα επισκεφθούμε το 
Ελ Σάτο, έναν μεγάλο βιότοπο, γνωστό ως 
πέρασμα για τις γιγάντιες χελώνες των Γκαλα-
πάγκος, που διασχίζουν την περιοχή μετακι-
νούμενες από τις ακτές προς την ενδοχώρα. 
Ένα από τα ελάχιστα μέρη όπου μπορεί κανείς 
να δει αυτά τα θαυμάσια ζώα στο φυσικό τους 
περιβάλλον. 
Στην περιοχή αφθονούν τα ορεινά βοσκοτό-

πια και τα δάση από Scalesia (ενδημικό φυτό). 
Αυτά τα καταπράσινα υψίπεδα είναι επίσης 
τόπος κατοικίας για πολλά είδη πουλιών: 
σπιζίδες (Darwin finch), μυγοχάφτες (vermilion 
flycatcher), βαλτόμπουφοι (short-eared owl). 
Θα δούμε, επίσης, την τοποθεσία Δίδυμοι 
Κρατήρες (Twin Craters). 
Η γεωλογική μεταβολή που υπέστη η περιοχή 
δεν οφείλεται σε ηφαιστειακή δραστηριότητα, 
αλλά είναι αποτέλεσμα της κατάρρευσης της 
επιφάνειας σε υπόγειες σχισμές που σχημάτι-
σαν τους εν λόγω κρατήρες. Η περιοχή καλύ-
πτεται από οργιώδη βλάστηση και αποτελεί 
κατοικία για μια τεράστια ποικιλία πανίδας. 
Διανυκτέρευση στη Σάντα Κρουζ. 

3η ημέρα: Σάντα Κρουζ (Ολοήμερη 
εκδρομή στη Σάντα Φε)
Μετά το πρωινό θα μεταβούμε με σκάφος 
στο γειτονικό νησί Σάντα Φε. Θα δέσουμε σε 
έναν πανέμορφο κόλπο, από όπου ξεκινά η 
βόλτα μας στο νησάκι.
Σε μια μικρή αμμουδιά θα συναντήσουμε 
ολόκληρη αποικία από θαλάσσιους ελέφα-
ντες και, αν είμαστε τυχεροί, και το γεράκι των 
Γκαλαπάγκος. 
Θα δούμε, ακόμη, ενδημικά ιγκουάνα, ενώ 
μετά την επί ξηράς βόλτα μας θα απολαύ-
σουμε σνόρκελινγκ (κολύμβηση με αναπνευ-
στήρα) στα κρυστάλλινα νερά, έχοντας έτσι 
την ευκαιρία να δούμε ποικιλία από τροπικά 
ψάρια, καθώς και θαλάσσιους ελέφαντες εν 
ώρα κολύμβησης! 
Επιστροφή στο νησί Σάντα Κρουζ και διανυ-
κτέρευση.

4η ημέρα: Σάντα Κρουζ (Εκδρομή στα 
Νησιά Πλάσας)
Τη σημερινή ημέρα θα απολαύσουμε με 
σνόρκελινγκ τα κρυστάλλινα νερά στην Πού-
ντα Καριόν (Punta Carrión), όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να παρατηρήσουμε μια τεράστια 
ποικιλία από τροπικά ψάρια και πιθανόν και 
τους μικρούς λευκοπτέρυγους υφαλοκαρχα-
ρίες που ξεκουράζονται ήσυχα στον αμμώδη 
πυθμένα. Μετά το μεσημεριανό μας γεύμα, 
το απόγευμα, θα μεταβούμε στα νησάκια 
Πλάσας (Plazas) που βρίσκονται μόλις λίγες 
εκατοντάδες μέτρα από τις ανατολικές ακτές 
του νησιού Σάντα Κρουζ. 
Θα αποβιβαστούμε στο νότιο νησί (Plaza 
Sur), όπου θα μας «υποδεχθεί» μια αποικία 
θαλάσσιων ελεφάντων, ενώ προχωρώντας 
στην ενδοχώρα του νησιού θα δούμε μεγάλες 
εκτάσεις με κάκτους που φιλοξενούν τα 
κιτρινόγκριζα ιγκουάνα. Θα ακολουθήσουμε 
το μονοπάτι φτάνοντας στη νότια πλευρά του 
νησιού, όπου θα παρατηρήσουμε δεκάδες 
είδη τροπικών πτηνών. Επιστροφή στο νησί 
Σάντα Κρουζ και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Σάντα Κρουζ - Κίτο
Σήμερα θα μεταβούμε στο νησάκι Μπάλ-
τρα. Εκεί γεμάτοι από μοναδικές εικόνες θα 
επιβιβαστούμε στην πτήση της επιστροφής 
μας στο Γκουαγιακίλ. Άφιξη στο Κίτο. Εγκατά-
σταση στο ξενοδοχείο μας. Συνάντηση με την 
ομάδα της βασικής εκδρομής. 
Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα όπως ανα-
γράφεται παραπάνω. 

Εκουαδορ – κολομβία

Νησιά Γκαλαπάγκος.
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κΟστΟσ ΕκδρΟμΗσ
 Super Τιμη  

Για Τις 11 πρώΤές ςυμμέΤοχές

Αναχωρήσεις
14.08 

16 ημέρες με μία 
διανυκτέρευση στο 

Άμστερνταμ

15.10 
15 ημέρες χωρίς 

διανυκτέρευση στο 
Άμστερνταμ

Τιμή από Αθήνα 
άτομο σε δίκλινο €3.199 €3.299

Τιμή από 
Θεσ/νίκη

€3.359 €3.459 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 
ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν από την αναχώρηση.

Μονόκλινο +€870

Τιμή από 
Λάρνακα

€4.289 €4.389
Με τους φόρους και το αεροπορικό 
Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.

Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά, επιπλέον πακέτο ασφάλειας κ.λπ.: €890 

Δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από Κύπρο.

ΕΚΟυΑΔΟΡ, ΚΟΛΟΜΒίΑ

ιNFO
Εκουαδόρ
πρωτεύουσα: Κίτο
πληθυσμός: 16,39 εκατομμύρια
Γλώσσα: Ισπανικά
Διαφορά ώρας με την έλλάδα: - 7 ώρες
Νόμισμα: Δολάριο ΗΠΑ
Διεθνής κωδικός κλίσης: +593

κολομβία
πρωτεύουσα: Μπογκοτά
πληθυσμός: 48,65 εκατομμύρια
Γλώσσα: Ισπανικά
Διαφορά ώρας με την έλλάδα: - 7 ώρες
Νόμισμα: Πέσο Κολομβίας
Διεθνής κωδικός κλίσης: +57

ΕπιπλΕΟν γνώσΕισ 
Βιβλία
  «Έρωτας στα χρόνια της χολέρας», του 

Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες.
  «100 χρόνια μοναξιάς», επίσης του 

Μάρκες.
  «Panama legendary hats», του Μαρτίν 

Μπουσέ, εκδ. Assouline.
Ταινίες 
  «Χαμένος Παράδεισος», σε σκηνοθεσία 

Αντρέα ντι Στέφανο, με τον Μπενίσιο 
ντελ Τόρο. Στην Κολομβία ένας νεαρός 
σέρφερ συναντά την κοπέλα των ονεί-
ρων του. Όταν αργότερα γνωρίζει την 
οικογένειά της, ανακαλύπτει ότι ο θείος 
της είναι ο Πάμπλο Εσκομπάρ.

  «Η γη και η σκιά», σε σκηνοθεσία Σεζάρ 
Αουγκούστο Ασεβέδο. Με φόντο μια φυ-
τεία ζαχαροκάλαμου στην Κολομβία μια 
οικογένεια παλεύει για την επιβίωσή της. 
Χρυσή Κάμερα στις Κάνες και 3 βραβεία 
στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

τΟ ταξιδι μασ
  Αεροπορική εταιρεία: KLM
  Κατανομή διανυκτερεύσεων: Κίτο (3), 

Ριομπάμπα (1), Κουένκα (2), Γκουαγιακίλ 
(1), Μπογκοτά Κολομβία (2), Βίγια ντε 
Λέιβα (2), Καρθαγένη (2).

  Διατροφή: Ημιδιατροφή
  Μετακινήσεις με αεροπλάνο, πούλμαν 

και πλοιάρια.
  Ξενοδοχεία: Ξενοδοχεία 4* sup εκτός από 

το Βίγια ντε Λέιβα που είναι γραφικό 
ξενοδοχείο 3* sup.

  Έλληνας αρχηγός με μεγάλη εμπειρία.
  Περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν 

και ξεναγήσεις όπως περιγράφονται 
αναλυτικά στο πρόγραμμά μας.

  Ασφάλεια αστικής ευθύνης και επιπλέον 
ταξιδιωτική ασφάλεια. 

ΕπιπλΕΟν παρΟχΕσ
  Περιήγηση στην περίφημη αγορά Οτα-

βάλο στο Εκουαδόρ.
  Επίσκεψη στο «σημείο μηδέν», στο Εκου-

αδόρ, από το οποίο περνά ο Ισημερινός 
(γεωγραφικό πλάτος 00 0’ 0»), όπου θα 
φωτογραφηθούμε με το ένα πόδι στο 
βόρειο ημισφαίριο και με το άλλο πόδι 
στο νότιο!

 Ξενάγηση στον εθνικό δρυμό Κοτοπάξι.
  Τέλειες πτήσεις για Κίτο με επιστροφή 

από Καρθαγένη.
  Διαδρομή με το τρένο στο συγκλονιστι-

κό πέρασμα Ελ Ναρίς ντελ Ντιάμπλο.
  Ξενάγηση στο Μουσείο Χρυσού και στο 

Μουσείο Μποτέρο στην Μπογκοτά.
  Επίσκεψη σε μια πελώρια εκκλησία στη 

Ζιπακίρα, χωρητικότητας 8.400 ατόμων, 
που είναι λαξευμένη στο βάθος ενός 
αλατωρυχείου.

Εκουαδόρ, Κολομβία

πτΗσΕισ

αρίθ. 
Πτήσήσ

ήμΕρ. 
Πτήσήσ δίαδρομή (αΠο - Προσ) ωρα 

αναχ.
ωρα 

αφίξήσ
KL 1576 14/08 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 17:20 19:55

KL 755 15/08 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΚΙΤΟ 10:00 14:40

KL 749 28/08 ΚΑΡΘΑΓΕΝΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 18:05 10:45

KL 1575 29/08 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 12:20 16:35

KL 1572 15/10 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:30

KL 753 15/10 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΚΙΤΟ 10:00 14:40

KL 741 28/10 ΚΑΡΘΑΓΕΝΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 18:35 10:00

KL 1575 29/10 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 12:10 16:20

Επέκταση στην αρχή του ταξιδιού  

Νησιά Γκαλαπάγκος 

πΕριλαμβανΟνται 
Όλες οι δραστηριότητες που περιγράφονται: ξε-
νοδοχείο 3* στα Γκαλαπάγκος από τα καλύτερα 
διαθέσιμα, 4* στο Κίτο, είσοδοι και φόροι των 
Γκαλαπάγκος, τρία μεσημεριανά στα Γκαλαπά-
γκος κατά τη διάρκεια των εκδρομών (δύο από 
αυτά σε πακέτο), βραδινό στο Κίτο την πρώτη 
ημέρα. 


