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Στο βορειοανατολικό άκρο της Ινδίας, στα ανεξερεύνητα βάθη του Ασάμ και της 
Ναγκαλάντ, θα ζήσουμε ένα μαγικό ταξίδι ανακάλυψης και θα βιώσουμε εμπειρίες
που θα μας συνοδεύουν μια ολόκληρη ζωή!

Φυλές Βορειοανατολικής Ινδίας 
Φεστιβάλ Χόρνμπιλ- Νησιά Ανταμάν  

Η Βορειοανατολική Ινδία είναι η λιγότερο επισκέψιμη 
περιφέρεια της μυθικής αυτής χώρας. Κι όμως, κρύβει 
έναν ανεξάντλητο πλούτο που ελάχιστοι έχουν την ευ-
καιρία να γνωρίσουν από κοντά. 

Οι πολιτείες του Ασάμ και της Ναγκαλάντ μάς αποκαλύπτουν 
μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων, εικόνων, θρύλων και πολιτισμι-
κών επιρροών, μια πραγματικότητα πολύ διαφορετική σε σχέση 

με τις υπόλοιπες πολιτείες της Ινδίας! Θα συναντήσουμε πολεμι-
στές της φυλής Νάγκα, θα γνωρίσουμε τους αρχηγούς Άνγκ, θα 
εξερευνήσουμε τους ναούς της δυναστείας Αχόμ, θα κάνουμε 
σαφάρι με ελέφαντα. Στο πρόγραμμά μας συμπεριλαμβάνουμε 
επισκέψεις στα κυριότερα χωριά των τοπικών φυλών, ώστε να 
γνωρίσουμε από κοντά τις ιδιαιτερότητες αυτής της ανεξερεύ-
νητης περιοχής.

1η ημέρα: Αθήνα 
Γνωριμία με την ταξιδιωτική μας ομάδα στο 
αεροδρόμιο και πτήση για Καλκούτα μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού. 

2η ημέρα: Ντουμπάι - Καλκούτα
Άφιξη νωρίς το πρωί στην Καλκούτα. Τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Έπειτα από 
ολιγόωρη ξεκούραση, ξενάγηση της πόλης, 
όπου θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα. 

3η ημέρα: Καλκούτα - Ντιμπρουγκάρ 
Πρωινό και αεροπορική μετάβαση στο Ντι-
μπρουγκάρ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση. Το απόγευμα θα κάνουμε μια 
«περιήγηση τσαγιού» σε μια φυτεία γνωστή 
για την παραγωγή υψηλής ποιότητας μαύρου 
τσαγιού. Θα συμμετάσχουμε επίσης σε ένα 
event γευσιγνωσίας, με την καθοδήγηση 
έμπειρου γευσιγνώστη. Δείπνο και διανυκτέ-
ρευση. Το Ντιμπρουγκάρ είναι η πύλη για τη 
λεγόμενη «κρυμμένη χώρα» του Ανατολικού 
Αρουνάχαλ Πραντές και τη βόρεια Μιανμάρ. 
Η φυλή των Αχόμ ήρθε σε αυτή την περιοχή 
τον 13ο αι. από την Ταϊλάνδη, για να ιδρύσουν 
την αυτοκρατορία τους που αναπτύχθηκε 
στην αρχαία γη της Ασάμ. 

4η ημέρα: Ντιμπρουγκάρ - 
Σιβασαγκάρ - Μον (Ναγκαλάντ)
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε οδικώς 
για το Μον. Εφόσον ο χρόνος το επιτρέ-

πει, θα επισκεφθούμε τα μνημεία και τους 
ναούς των Αχόμ στη Σιβασαγκάρ. Άφιξη και 
εγκατάσταση στο κατάλυμά μας στο Μον, 
χωριό της φυλής των Κόνιακ Νάγκα. Ελεύ-
θερος χρόνος στο τέλος της ημέρας, δείπνο 
και διανυκτέρευση. Η Σιβασαγκάρ υπήρξε η 
πρωτεύουσα των βασιλέων Αχόμ. Η κωμόπο-
λη Μον είναι ένα από τα χωριά της φυλής των 
Κόνιακ Νάγκα. Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα 
γεμάτα τατουάζ πρόσωπά τους, τα στολίδια 
της κεφαλής και οι παραδοσιακές πολεμικές 
φορεσιές τους. 

5η ημέρα: Μον (Ναγκαλάντ)
Πρωινή μετάβαση οδικώς στο χωριό Λόνγκβα 
που ουσιαστικά ακροβατεί ανάμεσα στην Ιν-
δία και τη Μιανμάρ, καθώς τα μισά σπίτια του 
οικισμού βρίσκονται μέσα στα όρια της Ινδίας 
και τα υπόλοιπα στην Μπούρμα! Καθ’ οδόν 
θα επισκεφθούμε το χωριό Τανγκ. Επιστροφή 
στο Μον, δείπνο και διανυκτέρευση.

6η ημέρα: Μον (Ναγκαλάντ) - 
Φεστιβάλ Χόρνμπιλ
Σήμερα, μετά το πρωινό μας, θα επισκεφθού-
με τα χωριά Χονγκφόι, Σένγκα και Τσινγκνού 
για να γνωρίσουμε από κοντά τις τοπικές 
φυλές και να μάθουμε περισσότερα για τον 
πλούσιο πολιτισμό τους. Αναπόσπαστο κομ-
μάτι αυτού του πολιτισμού είναι οι μεγάλες 
γιορτές των φυλών της Ναγκαλάντ. Ένα από 
τα πιο αγαπημένα φεστιβάλ, που γιορτάζεται 

με μεγάλο ενθουσιασμό, είναι το Χόρνμπιλ, το 
οποίο και θα παρακολουθήσουμε. Το απόγευ-
μα θα επιστρέψουμε οδικώς στο κατάλυμά 
μας και το βράδυ θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
για να εξερευνήσουμε την τοπική αγορά στο 
Μον. Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η ημέρα: Μον - Μοκοκτσούνγκ 
(Ναγκαλάντ)
Σήμερα θα μεταβούμε οδικώς στο γραφικό 
Μοκοκτσούνγκ, πολιτιστικό κέντρο της φυλής 
Άο Νάγκα, που φημίζεται για τους πολύχρω-
μους χορούς της. Άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.

8η ημέρα: Μοκοκτσούνγκ (Ναγκαλάντ)
Επίσκεψη στα χωριά Ούνγκμα, Μοπουν-
γκτσουκέτ και Τσουτσιμλάνγκ, που κατοικού-
νται όλα από τη φυλή Άο Νάγκα. Η πλούσια 
κουλτούρα και ιστορία των Άο διατηρείται 
με ζήλο από τους ντόπιους, ενώ η περιοχή 
θεωρείται ένα ζωντανό μουσείο των παραδό-
σεων της φυλής. Το χωριό Μοπουνγκτσουκέτ 
είναι πλούσιο σε λαϊκά έθιμα και παραδόσεις, 
όπως ο δημοφιλής θρύλος του Τζινά και της 
Ετιφέν, κάτι αντίστοιχο του Ρωμαίου και της 
Ιουλιέτας. Το χωριό Τσουτσιμλάνγκ είναι το 
χωριό των γιορτών για τους Άο Νάγκα. Εδώ 
θα δούμε το πνεύμα και την ιδιοσυγκρασία 
των ντόπιων στην πιο φυσική και ανεπιτήδευ-
τη μορφή τους. Δείπνο και διανυκτέρευση στο 
ξενοδοχείο μας. 

ΑσΑμ - ΝΑγκΑλΑΝτ  
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9η ημέρα: Μοκοκτσούνγκ - Τουοφέμα 
(Ναγκαλάντ)
Οδική αναχώρηση για την Τουοφέμα. Καθ’ 
οδόν θα επισκεφθούμε το χωριό Λονγκούμ 
της φυλής Άο Νάγκα, το Λόνγκσα της φυλής 
Λόθα, και το χωριό Τσεμίνιου της φυλής 
Ρέγκμα. Το Λονγκούμ υπήρξε ένας από τους 
πιο σημαντικούς οικισμούς της εποχής των 
κυνηγών κεφαλών. Είναι χτισμένο στα 1.846 
μ. και από εκεί μπορεί κανείς να δει μέχρι τα 
Ανατολικά Ιμαλάια. Το χωριό Τσεμίνιου είναι 
της φυλής Ρένγκμα και τα σπίτια είναι φτιαγ-
μένα από μπαμπού και λάσπη. Άφιξη στο 
κατάλυμά μας στην Τουοφέμα. Δείπνο.

10η ημέρα: Τουοφέμα - Κοχίμα 
(Ναγκαλάντ)
Μετά το πρωινό θα συνεχίσουμε οδικώς 
μέχρι την Κοχίμα, πρωτεύουσα της πολιτείας 
Ναγκαλάντ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το Συμμαχικό 
Νεκροταφείο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
όπου πραγματοποιήθηκαν αιματηρές μάχες 
μεταξύ των συνασπισμένων δυνάμεων Βρε-
τανών και Ινδών εναντίον των Ιαπώνων. Θα 
επισκεφθούμε επίσης το State Museum, που 
φιλοξενεί μια σπάνια συλλογή έργων τέχνης 
από κάθε φυλή Νάγκα. Το βράδυ θα επιστρέ-
ψουμε οδικώς στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. 

11η ημέρα: Κοχίμα (Ναγκαλάντ)
Σήμερα, μετά το πρωινό, θα μεταβού-
με οδικώς στο χωριό Χονόμα της φυλής 
Ανγκάμι, που φημίζεται για την οικολογική 
του συνείδηση, ενώ στη συνέχεια θα επισκε-
φθούμε και τα χωριά Ζακάμα και Κιγουέμα. 
Η Χονόμα, οικισμός με παρελθόν επτακοσίων 
χρόνων, υπήρξε το σημείο όπου οι πολεμιστές 
Νάγκα είχαν στήσει την τελευταία γραμμή 
άμυνας απέναντι στους Βρετανούς, το 1879. 
Σήμερα οι κάτοικοι είναι διάσημοι για το 
project «Green Khonoma» και ο οικισμός έχει 
γίνει το χωριό-υπόδειγμα για τον οικολογικό 
τουρισμό! Στη συνέχεια θα εξερευνήσουμε τα 
χωριά Ζακάμα και Κιγουέμα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

12η ημέρα: Κοχίμα - Καζιράνγκα 
(Ασάμ)
Αναχώρηση οδικώς για τη Καζιράνγκα. Καθ’ 
οδόν θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθού-
με τη Hot Water Spring και τον ναό του θεού 
Σίβα. Η Καζιράνγκα είναι διάσημη για τον πε-
ρίφημο εθνικό δρυμό της στη νότια όχθη του 
ποταμού Βραχμαπούτρα, όπου κατοικεί το 
75% του παγκόσμιου πληθυσμού μονόκερων. 
Εδώ επίσης ζουν ρινόκεροι, ασιατικοί νερο-
βούβαλοι, ελέφαντες, η βασιλική τίγρη της 
Βεγγάλης, μπαρασίνγκα και πάνω από 400 
είδη πτηνών. Επιστροφή στο κατάλυμά μας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

13η ημέρα: Καζιράνγκα (Ασάμ) - 
Σαφάρι με ελέφαντα
Σήμερα θα αφιερώσουμε την ημέρα μας στο 
Εθνικό Πάρκο Καζιράνγκα. Θα ξεκινήσου-
με νωρίς το πρωί για σαφάρι στην πλάτη 
ελέφαντα, μετά το πρωινό θα συνεχίσουμε 
με τζιπ-σαφάρι και θα ολοκληρώσουμε με 
ακόμη ένα τζιπ σαφάρι μετά το γεύμα. Εκτός 

από τα υπόλοιπα ζώα που θα συναντήσουμε, 
αν είμαστε τυχεροί μπορεί να δούμε και τον 
Φοίνικα της Βεγγάλης, από τα σπανιότερα 
(και απειλούμενα) πτηνά του κόσμου. Δείπνο 
και διανυκτέρευση στην Καζιράνγκα. Πρέπει 
να έχουμε υπόψη ότι το τζιπ-σαφάρι μπορεί 
να ακυρωθεί ή να περιοριστεί από τις αρχές 
του δρυμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

14η ημέρα: Καζιράνγκα - Γκουαχάτι - 
Καλκούτα
Μετά το πρωινό μας θα μεταβούμε στο 
αεροδρόμιο του Γκουαχάτι, όπου θα επιβιβα-
στούμε στην πτήση για την Καλκούτα. Άφιξη, 
δείπνο και διανυκτέρευση στην Καλκούτα.

15η ημέρα: Καλκούτα - Ντουμπάι 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την επι-
βίβαση στην πτήση της επιστροφής μας. 
Άφιξη στο Ντουμπάι, όπου θα έχουμε και μία 
διανυκτέρευση.

16η ημέρα: Ντουμπάι - Αθήνα 
Μετά το πρωινό μας θα μεταβούμε στο 
αεροδρόμιο για να πάρουμε της επιστροφής.
Άφιξη στο «Ελ. Βενιζέλος» .

Eπέκταση Nησιά Ανταμάν
Τη 15η ημέρα μπορούμε να πραγματοποιήσου-
με επέκταση του ταξιδιού μας προς τα σπάνια 
επισκεπτόμενα νησιά Ανταμάν. 

15η ημέρα: Καλκούτα - Πορτ Μπλερ - 
Χάβλοκ
Πτήση από την Καλκούτα στο Πορτ Μπλερ. 
Με την άφιξή μας θα μεταβούμε στο φερι-
μπότ με προορισμό το νησί Χάβλοκ. Μετά την 
άφιξη και την τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε 
μια πανοραμική βόλτα στα γύρω χωριά. Το 
βράδυ πριν από το δείπνο στο ξενοδοχείο μια 
βόλτα στην παραλία θα είναι ό,τι καλύτερο. 
Διανυκτέρευση. Τα νησιά Ανταμάν, στον 
Κόλπο της Βεγγάλης, αποτελούν στην ουσία 
επέκταση της οροσειράς που «δημιούργησε» 
και τα νησιά της Ινδονησίας. Εδώ η τροπική 
βλάστηση κυριαρχεί.

16η ημέρα: Νησί Χάβλοκ
Ημέρα ελεύθερη για αναψυχή. Μπορείτε να 
επιλέξετε κάποια θαλάσσια δραστηριότητα, 
όπως σνόρκελινγκ, κατάδυση, καγιάκ κ.λπ., με 
επιπλέον κόστος. Δείπνο και διανυκτέρευση 
στο ξενοδοχείο. 

17η ημέρα: Νησί Χάβλοκ
Ημέρα ελεύθερη. Μπορείτε να απολαύσετε 
μια αναζωογονητική συνεδρία αγιουρβέδα, 
στο Ayurveda Centre, με επιπλέον κόστος. 
Δείπνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 

18η ημέρα: Χάβλοκ - Πορτ Μπλερ - 
Καλκούτα 
Μεταφορά στο λιμάνι για να πάρουμε το 
φεριμπότ για το Πορτ Μπλερ και επιβίβαση 
στην πτήση για την Καλκούτα. Άφιξη, μετα-
φορά στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

19η ημέρα: Καλκούτα – Ντουμπάι 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την επιβίβα-
ση στην πτήση της επιστροφής. Άφιξη στο 

πτΗσεΙσ

Αριθ. 
Πτήσήσ

ήμερ. 
Πτήσήσ ΔιΑΔρομή (ΑΠο - Προσ) ωρΑ  

ΑΝΑχ.
ωρΑ  

Αφιξήσ
ΕK 210 21/11 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 17:55 00:20
ΕK 570 22/11 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΚΑΛΚΟΥΤΑ 02:00 07:40
ΕK 571 05/12 ΚΑΛΚΟΥΤΑ -    ΝΤΟΥΜΠΑΪ 08:55 12:50
ΕK 209 06/12 ΝΤΟΥΜΠΑΪ -  ΑΘΗΝΑ 11:50 15:25

HigHligHts
  Σαφάρι με ελέφαντα και διπλό τζιπ-σαφάρι 

στον Εθνικό Δρυμό Καζιράνγκα, όπου ζει ο 
διάσημος ινδικός ρινόκερος. 

  Θα δούμε το πολύ σημαντικό παρασοδιακό 
Φεστιβάλ Χόρνμπιλ στο Ασάμ.

  Θα περπατήσουμε στη θρυλική Καλκούτα.
  Επίσκεψη σε φυτεία και εργαστήριο επεξερ-

γασίας μαύρου τσαγιού στο Ασάμ.
  Επίσκεψη σε χωριά της φυλής Νάγκα.
  Επίσκεψη στο χωριό Λόνγκβα, όπου τα 

μισά σπίτια του βρίσκονται σε έδαφος της 
Ινδίας και τα άλλα μισά στη Μιανμάρ!

  Προαιρετική επέκταση του ταξιδιού προς 
τα σπάνια επισκεπτόμενα νησιά Ανταμάν, 
στον Κόλπο της Βεγγάλης.

περΙλαμΒανονταΙ 
  Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει ημιδια-

τροφή.
  Στην Καλκούτα προσφέρουμε  

ξενοδοχείο 5*.
  Πρόκειται για αποστολή ολιγάριθμης ομά-

δας ταξιδιωτών (μέχρι 12 άτομα). 
  Η περιοχή αυτή είναι από τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες στην Ινδία και οι επιλογές 
διαμονής είναι εξαιρετικά περιορισμένες. 
Ο ταξιδιώτης, λοιπόν, δεν θα πρέπει να 
αναμένει πολυτελή και υψηλού επιπέδου 
καταλύματα. 

ΑΣΑΜ - ΝΑΓΚΑλΑΝΤ (ΙΝΔΙΑ)

Ντουμπάι, όπου και θα διανυκτερεύσουμε.

20ή ημέρα: Ντουμπάι – Αθήνα 
Μετά το πρωινό μας μετάβαση στο αεροδρό-
μιο και πτήση επιστροφής για την Αθήνα. 


