
38

Κόστα Ρίκα, Νικαράγουα, Ελ Σαλβαδόρ, Παναμάς

Ανάμεσα σε 
δύο ωκεανούς

ΚεντριΚή ΑμεριΚή
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η ΕμπΕιρια

Να μπεις βαθιά μέσα  
στη ζούγκλα Τορτουγκέρο 
Το Εθνικό Πάρκο Τορτουγκέρο, 
το όνομα του οποίου σημαίνει 
«καταφύγιο χελωνών», είναι 
ένα μαγευτικό περιβάλλον που 
δημιουργούν η πυκνή τροπική 
βλάστηση, ο ήρεμος ποταμός 
και οι ήχοι της ζούγκλας.  
Ήταν ένα αρχιπέλαγος ηφαι-
στειακών νησιών, μέχρι που ιζή-
ματα από την ενδοχώρα συγκε-
ντρώθηκαν με την πάροδο των 
αιώνων και διαμόρφωσαν ένα 
σύμπλεγμα ελωδών νησιών. Οι 
εξαιρετικά υψηλές βροχοπτώ-
σεις και το πλούσιο περιβάλλον, 
όπου το γλυκό νερό συναντά τη 
θάλασσα, κάνουν τις παραλίες, 
τα κανάλια, τις λιμνοθάλασσες 
και τους υγρότοπους του πάρ-
κου αυτού έναν τόπο εξαιρετι-
κής βιοποικιλότητας. 
Το εθνικό πάρκο, που ιδρύθηκε 
το 1970, προστατεύει περισ-
σότερα από 350 είδη τροπικών 
πουλιών και θηλαστικών, φλώ-
ρους, γεράκια, αλκυόνες, ερω-
διούς, πράσινους παπαγάλους 
μακάο, πίθηκους, βραδύποδες, 
αλιγάτορες, τζάγκουαρ, θαλάσ-
σιες χελώνες και τα μικροσκο-
πικά πράσινα βατραχάκια με τα 
κόκκινα μάτια, σήμα-κατατεθέν 
της φύσης της Κόστα Ρίκα. Πρό-
κειται για ένα από τα ωραιότερα 
τροπικά δάση στο κόσμο. 
Dreams come true
Τη ζούγκλα Τορτουγκέρο θα 
προσεγγίσουμε με μια οδική και 
στη συνέχεια υδάτινη τροπική 
διαδρομή με κανό. Θα την εξε-
ρευνήσουμε πεζή και με πλεύση 
μέσα από τα κανάλια και θα 
ζήσουμε και την εμπειρία της δι-
ανυκτέρευσης σε λοντζ μέσα στη 
ζούγκλα! Όλα αυτά την 5η και 
την 6η ημέρα του ταξιδιού μας.

17 ημέρές ΑνΑχωρήσεισ: 10.05, 24.05, 07.06, 21.06, 09.08, 06.09, 20.09, 11.10, 25.10, 08.11, 22.11, 06.12
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μόνο σε λίγα μέρη του κόσμου ο ταξιδιώ-
της έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει εντός 
λογικού χρονικού πλαισίου σε τόσο πολ-
λές χώρες, που, ενώ μοιράζονται την ίδια 
κουλτούρα, παρουσιάζουν τόσες διαφο-
ρές και εναλλαγές στα φυσικά τους τοπία. 

Τροπική ζούγκλα, ψηλά δασωμένα βουνά, εντυπωσιακά και 
εν μέρει ενεργά ηφαίστεια, λίμνες, ποτάμια και δύο ωκεανοί. 
Επίσης, πανέμορφες αποικιακές πόλεις, όπως η Γρανάδα της 
Νικαράγουα ή η παλαιά και σύγχρονη πόλη του Παναμά με 
τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες. Και, βέβαια, ο πολιτισμός 
των νέγρων της ακτής της Καραϊβικής που τόσο πολύ διαφέ-
ρει από τον πολιτισμό των Ινδιάνων και των απόγονων των 
Μάγιας.
Σε λίγα ταξίδια μπορείς να πλησιάσεις από τόσο κοντά κρατή-
ρες ενεργών ηφαιστείων, όπως στη Νικαράγουα, να θαυμάσεις 
τεχνολογικά θαύματα όπως η Διώρυγα του Παναμά, να ψάξεις 
με τον φακό σου τα κόκκινα μάτια κροκοδείλων σε ποτάμια 
μέσα στην απάτητη ζούγκλα, να παρατηρήσεις πανίδα που 
υπάρχει μόνο εδώ, να κολυμπήσεις στον Ειρηνικό και την Κα-
ραϊβική ταυτόχρονα, να περπατήσεις σε χωμάτινα δρομάκια με 

σπίτια ετοιμόρροπα μεν, αλλά με χρώματα και ζωγραφιές που 
τα ομορφαίνουν, να διανυκτερεύσεις σε ένα ξεχασμένο νησί 
που κολυμπά σε μια υπέροχη λίμνη και να περιπλανηθείς σε 
στενά παλιών πόλεων και σε καταπληκτικά παζάρια. 
Έχοντας ταξιδέψει εκατοντάδες φορές στην Κεντρική Αμερική, 
με μικρές ή μεγάλες περιπλανήσεις, προτείνουμε ένα ταξίδι με 
ευρηματικό σχεδιασμό, έτσι ώστε να είναι προσιτό και ταυτό-
χρονα να καλύπτει τα σπουδαιότερα σημεία ενδιαφέροντος 
της περιοχής. Με απλόχερες παροχές, όπως συμβαίνει στα 
προγράμματα του Versus, αφιερώνοντας αρκετό χρόνο στην 
Κόστα Ρίκα που γοητεύει με την άγρια φυσική ομορφιά της, 
διαμένοντας στο νησί με τα δύο ηφαίστεια Ομετέπε, ενσωμα-
τώνοντας απαραίτητες χερσαίες μετακινήσεις όπως τη μετα-
κίνηση από το Σαν Χοσέ στη Μανάγκουα, με επισκέψεις και 
ξεναγήσεις σε πολύ σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους των 
Μάγια, που κάνουν το ταξίδι μας πιο πλήρες και με επτά ενδιά-
μεσες διανυκτερεύσεις έτσι ώστε να γνωρίσουμε σε βάθος τις 
χώρες. Και, βέβαια, θα ανακαλύψουμε τη διώρυγα του Παναμά 
εν πλω και όχι βλέποντάς την από παρατηρητήρια. 
Όλα αυτά με σωστή χρονική τοποθέτηση και με έντονη διάθε-
ση για ανακάλυψη. Είναι, βλέπετε, ταξίδι του Versus! 

Έχοντας ταξιδέψει εκατοντάδες φορές στην Κεντρική Αμερική, 
προτείνουμε ένα ταξίδι με ευρηματικό σχεδιασμό, έτσι ώστε να 

είναι προσιτό και ταυτόχρονα να καλύπτει τα σπουδαιότερα σημεία 
ενδιαφέροντος της περιοχής. Με απλόχερες παροχές και με έντονη 

διάθεση για ανακάλυψη. Είναι, βλέπετε, ταξίδι Versus! 

Τα εθνικά πάρκα 
της Κόστα Ρίκα ξυπνούν 
μέσα μας το ένστικτο
του εξερευνητή.

ΚεντριΚή ΑμεριΚή
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1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/
Λάρνακα - Κωνσταντινούπολη - 
Παναμάς
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση 
μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πόλη 
του Παναμά.

2η ημέρα: Παναμάς 
Άφιξη στο Πάναμα Σίτι, την πρωτεύουσα 
του Παναμά, τη «γέφυρα» ανάμεσα στη 
Βόρεια και τη Νότια Αμερική. Το «Χονγκ 
Κονγκ» της Κεντρικής Αμερικής, όπως 
χαρακτηριστικά λέγεται, είναι μια πόλη που 
σφύζει από ζωή. Μετά την άφιξή μας ακο-
λουθούν η μεταφορά και η τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Έπειτα από ολιγόωρη 
ξεκούραση θα πραγματοποιήσουμε ξενά-
γηση στη πόλη του Παναμά, κατά τη διάρ-
κεια της οποίας θα επισκεφθούμε τόσο το 
μοντέρνο όσο και το αποικιακό τμήμα της, 
θα περπατήσουμε ανάμεσα στα σοκάκια 
με τις γραφικές κατοικίες και τα μπαλκό-
νια ισπανο-αποικιακής τεχνοτροπίας και 
θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, τη Γαλλική 
Πλατεία και άλλα αξιοθέατα, καθώς επίσης 
και τον Πάναμα Βιέχο, την παλιά πόλη του 
Παναμά, τον πρώτο οικισμό που έχτισαν 
οι Ισπανοί και που καταστράφηκε ολοκλη-
ρωτικά από τον πειρατή Μόργκαν. Τμήμα 
της ξενάγησης μπορεί να μεταφερθεί 
σε κάποια από τις επόμενες ημέρες του 
ταξιδιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Πάναμα Σίτι - Σαν Χοσέ 
(Ξενάγηση)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση 
για την πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα, το 
Σαν Χοσέ. Θα δούμε τα σημαντικότερα 
αξιοθέατά της, όπως το Εθνικό Θέατρο 
(1897), στο οποίο θα ξεναγηθούμε και στον 
εσωτερικό του χώρο, το Εθνικό Μουσείο, 
την Εθνική Βιβλιοθήκη, το εντυπωσιακό 
Ανώτατο Δικαστήριο αλλά και τον φυσικό 
«πνεύμονα» της πρωτεύουσας, το Μητρο-
πολιτικό Πάρκο Λα Σαμπάνα, την Πανεπι-
στημιούπολη κ.ά. Επίσης θα επισκεφθούμε 
το Μουσείο Χρυσού, στις αίθουσες του 
οποίου και θα ξεναγηθούμε, ενώ θα ξενα-
γηθούμε και στο σπίτι του Όσκαρ Άριας 
Σάντσες, του προέδρου της Κόστα Ρίκα, 
ο οποίος τιμήθηκε με Νόμπελ Ειρήνης 
ως επιβράβευση για τις προσπάθειές του 
προκειμένου να τερματιστούν οι εμφύ-
λιες συρράξεις στα κράτη της Κεντρικής 
Αμερικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Σαν Χοσέ - Μανουέλ 
Αντόνιο (Εθνικό Πάρκο) - Σαν Χοσέ 
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε με προ-
ορισμό το Μανουέλ Αντόνιο, στις ακτές του 
Ειρηνικού Ωκεανού. Οι μαγευτικές παρα-
λίες του με τα σμαραγδένια νερά και τη 
λευκή άμμο, καθώς και το πυκνό τροπικό 
δάσος που φτάνει έως τις ακτές συνθέτουν 
ένα ονειρικό σκηνικό. 
Το Μανουέλ Αντόνιο ανακαλύφθηκε το 
1519 από τον Ισπανό εξερευνητή Χουάν 
Πόνθε ντε Λεόν, ο οποίος κατέπλευσε 
στις ακτές της Κόστα Ρίκα αναζητώντας 
το ελιξίριο της νεότητας. Και ήταν τόσο 
σαγηνευτικό το τοπίο, που τον έκανε να 
εγκαταλείψει τον αρχικό του σκοπό και να 
ασχοληθεί με την εξερεύνηση αυτού του 
επίγειου παράδεισου! 
Στη διαδρομή για το Μανουέλ Αντόνιο θα 
δούμε φυτείες που τροφοδοτούν με καφέ, 
κακάο και μπανάνες τις αγορές της Ευρώ-
πης, καθώς και τον εγκαταλελειμμένο σιδη-
ρόδρομο που απέκτησε αυτή η μικρή χώρα 
από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα 
προκειμένου να μεταφέρεται ο καφές στις 
ακτές και από εκεί στην Ευρώπη. 
Το Εθνικό Πάρκο του Μανουέλ Αντόνιο 
αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα εθνικά 
πάρκα στην Κόστα Ρίκα. Εδώ οι παρθένες 
αμμουδιές και οι κοραλλιογενείς ύφαλοι 
πλαισιώνονται από τροπική ζούγκλα, 
κι έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να απο-
λαύσουμε σπάνια είδη πτηνών και ζώων 
αλλά και υπέροχες διαδρομές μέσα σε 
πραγματική ζούγκλα! Σε αυτό το πάρκο θα 
κληθούμε να επιστρατεύσουμε το ένστικτο 
του εξερευνητή, αναζητώντας ιγκουάνα, 
πιθηκάκια καπουτσίνος καθώς και τα 
γοητευτικά σλοθ (σ.σ.: βραδύποδες, νωθρά 
και βραδυκίνητα θηλαστικά, χαρακτηρι-
στικά της Κεντρικής Αμερικής), αλλά και 
περπατώντας σε μονοπάτια με πανύψηλα 
δέντρα που αντιλαλούν από τις κραυγές 
των πιθήκων και τα κρωξίματα πουλιών. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Σαν 
Χοσέ και διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: Σαν Χοσέ - Τορτουγκέρο
Πρωινή αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο 
Τορτουγκέρο μέσω μιας πανέμορφης δια-
δρομής που περνά από φυτείες μπανάνας 
και ξεχασμένα χωριουδάκια. Φτάνοντας 
στην προβλήτα θα συνεχίσουμε για δύο 
ώρες εν πλω, περνώντας μέσα από τα 
κατάφυτα κανάλια της ζούγκλας μέχρι να 
φτάσουμε στο λοντζ που βρίσκεται στην 
«καρδιά» της.
Στη διάρκεια της διαδρομής ο ξεναγός μας 
θα μας εξηγεί το πώς δημιουργήθηκε όλο 
αυτό το σκηνικό στο οποίο συμμετέχουμε 
σήμερα. Το όνομα του πάρκου σημαίνει 
«καταφύγιο χελωνών» και ιδρύθηκε για 
την προστασία της πράσινης χελώνας 
της Καραϊβικής. Ανάμεσα στον ποταμό 
Τορτουγκέρο και στην Καραϊβική βρίσκεται 
ένα πολύ μικρό χωριό που λέγεται επίσης 
Τορτουγκέρο. Μέσα σε 5 λεπτά μπορεί κα-
νείς να περπατήσει από τη μια πλευρά του 
χωριού στην άλλη από ένα μονοπάτι. 
Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Η μεταφορά 
γίνεται με κανό – ορισμένα διαθέτουν 
κινητήρα, αλλά τα περισσότερα είναι με 
κουπιά. 
Στο χωριουδάκι θα έχουμε δύο εναλλα-
κτικές: ή θα μεταβούμε με πλοιάριο από 
το ξενοδοχείο μας και θα περπατήσουμε 
στο γραφικό δρομάκι του ή μπορούμε να 
δειπνήσουμε σε ρεστοράν της περιοχής, 
αντιπροσωπευτικό της κουζίνας της Καρα-
ϊβικής. 
Ό,τι και να επιλέξουμε αυτό που έχει 
σημασία είναι πως το όλο τοπίο θα μας 
μεταφέρει σε άλλες εποχές, μια και το 
σημείο αυτό είναι εντελώς απομονωμένο 
από τον υπόλοιπο κόσμο και έχει διατηρή-
σει το έντονο χρώμα της αφροκαραΐβικής 
κουλτούρας. Τα παιδιά τρέχουν αμέριμνα 
στους χωματένιους δρόμους του, οι άνδρες 
περιποιούνται τα πολύχρωμα βαρκάκια 
τους και οι γυναίκες καθισμένες έξω από τα 
μισογκρεμισμένα σπίτια τους, αλλά όμορ-
φα στολισμένα με χρώμα, χαζεύουν τους 
περαστικούς. Ιδιαίτερα για τους λάτρεις 
της γνήσιας ταυτότητας της Κεντρικής 
Αμερικής το μέρος αυτό είναι το ιδανικό. 
Η διαμονή μας γίνεται σε λοντζ μέσα στη 
ζούγκλα, παρέχοντάς μας βασικές ανέσεις. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέ-
ρευση.

6η ημέρα: Ζούγκλα Τορτουγκέρο
Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη 
στην εξερεύνηση του Εθνικού Πάρκου του 
Τορτουγκέρο. Πρόκειται για ένα σύστημα 
φυσικών και τεχνητών καναλιών αλλά και 
πλεύσιμων λιμνών, το μεγαλύτερο μέρος 
του οποίου εκτείνεται στα πεδινά, με ορει-
νές κορυφές ηφαιστειακής προέλευσης να 
οριοθετούν το δυτικό τμήμα του. Με πλοι-
άριο θα αναζητήσουμε τους «κατοίκους» 
αυτής της καταπράσινης περιοχής: 309 
είδη τροπικών πουλιών, φλώροι, γεράκια, 
αλκυόνες και ερωδιοί, παπαγάλοι μακάο, 
πίθηκοι, βραδύποδες, αλιγάτορες, πίθηκοι 
και άλλα ζώα. 
Οι οδηγοί μας θα σταματούν την πορεία 
μας μέσα στη ζούγκλα κάθε φορά που 
θα αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει κάποιος 
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ζωντανός οργανισμός που αξίζει την πα-
ρατήρησή μας. Η πλεύση αυτή γίνεται σε 
απόλυτη ησυχία, έχοντας σαν υπόκρουση 
τους ήχους της ζούγκλας και τα κρωξίματα 
των πουλιών ή τα ουρλιαχτά των πιθήκων 
που βουτούν με μανία στον αέρα κατά τη 
μεταφορά τους από το ένα δέντρο στο 
άλλο, και παρατηρώντας όσο το δυνατόν 
περισσότερα από τα ζωτικά είδη των κανα-
λιών. Πρόκειται για ένα από τα ομορφότε-
ρα τροπικά δάση που έχουμε δει ποτέ στα 
ταξίδια μας στον κόσμο. 
Επιστρέφοντας στο λοντζ μας θα χαλαρώ-
σουμε περπατώντας στη φύση και ψά-
χνοντας στα μεγάλα φύλα των φυτών τα 
μικροσκοπικά πράσινα βατραχάκια με τα 
κόκκινα μάτια, σήμα-κατατεθέν της φύσης 
της Κόστα Ρίκα. Μπορεί στις φωτογρα-
φήσεις να φαίνονται μεγαλόσωμα, αλλά 
έχουν το μέγεθος του νυχιού μας. Όποιος 
τα ανακαλύψει, το επικοινωνεί και με τα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 
Όσο για το βραδινό μας στο λοντζ, καλό 
είναι να μην έχουμε πολλές προσδοκίες. 
Το αντιστάθμισμά μας σε αυτό θα είναι οι 
πολλές ιστορίες που θα έχουμε να διηγη-
θούμε από τη σημερινή ημέρα. 

7 ημέρα: Ζούγκλα Τορτουγκέρο - 
Εθνικό Ηφαιστειακό Πάρκο Αρενάλ 
(πεζοπορία στο ηφαίστειο με έμπειρο 
οδηγό)- Λα Φορτούνα
Βιώνοντας τη μοναδική εμπειρία ενός 
ξυπνήματος μέσα στο δάσος από τις κραυ-
γές των ζώων, θα αναχωρήσουμε από το 
υγρό περιβάλλον της Καραϊβικής, εν πλω 
στην αρχή και οδικώς στη συνέχεια, για το 
Εθνικό Ηφαιστειακό Πάρκο Αρενάλ με την 
ομώνυμη λίμνη και το ηφαίστειο Αρενάλ. 
Το τοπίο είναι μοναδικό, οπότε βεβαιωθείτε 
ότι έχετε μαζί σας φωτογραφικές μηχα-
νές και κάμερες για να αποτυπώσετε τη 
μοναδικότητα του εξαιρετικού τοπίου. Η 
περιοχή καταστράφηκε το 1968 και τώρα 
βρίσκεται στη διαδικασία της αναγέννησης. 
Το ηφαίστειο Αρενάλ ανέρχεται σε περίπου 
1.633 μέτρα. 
Για να μπορέσουμε να απολαύσουμε 
περισσότερο το Εθνικό Πάρκο, θα ακο-
λουθήσουμε το μονοπάτι στη βάση του 
ηφαιστείου σε μια υπέροχη πεζοπορία δύο 
ωρών. Με τη βοήθεια έμπειρου οδηγού 
θα συναντήσουμε με σχετική ευκολία στη 
ζούγκλα που το περιβάλλει σλοθ, τουκάν 
(εξωτικά πουλιά με χρωματιστά φτερά 
και φαντασμαγορικό τεράστιο ράμφος), 
πιθηκάκια, καθώς και αμέτρητα πουλιά που 
δίνουν στο σκηνικό μια εκστατική υπό-
κρουση. 
Το απόγευμα θα χαρούμε μια βόλτα 
στη νωχελική πόλη Λα Φορτούνα, την 
οποία παρατηρεί επισταμένα το τεράστιο 
ηφαίστειο που βρίσκεται σε απόσταση 
αναπνοής από πάνω της με τη συμμετρική 
κωνική σιλουέτα, θα μας δείξει πώς είναι η 
ζωή εδώ στον Βορρά της Κόστα Ρίκα, στην 
περιοχή του ηφαιστείου. Διανυκτέρευση 
στη Λα Φορτούνα.

8η ημέρα: Αρενάλ - Διάσχιση 
Συνόρων Πένιας Μπλάνκας - 
Γρανάδα
Μια διαφορετική εμπειρία η σημερινή. 
Περιλαμβάνει την οδική μας μεταφορά στη 
Νικαράγουα μέσω της επαρχίας Γκουανα-
κάστε. Περνώντας στο έδαφος της Νικαρά-
γουα θα κατευθυνθούμε προς την όμορφη 
αποικιακή πόλη της Γρανάδας. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

9η ημέρα: Γρανάδα - Κρουαζιέρα 
στη λίμνη Νικαράγουα 
Βρισκόμαστε στη Γρανάδα, μια πόλη που 
ξεχωρίζει για την αποικιακή αρχιτεκτονική 
της, με τα αρχοντικά στα στενά δρομάκια, 
τα έντονα βαμμένα σπίτια με τις κεραμω-
τές σκεπές, τις πολυκαιρισμένες εκκλησίες 
και τα αρχοντικά με τα ξεφτισμένα οικόση-
μα και την εσωτερική αυλή. Οι ινδιάνικης 
καταγωγής κάτοικοί της έχουν κρατήσει 
το πολιτισμικό τους στίγμα, που θέλει τις 
γυναίκες να αναλαμβάνουν όλες τις υπο-
χρεώσεις του σπιτιού. 
Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε την 
ωραιότερη εκκλησία της Γρανάδας, τη Λα 
Μερσέδ, χτισμένη το 1783, με εξαιρετική 
μπαρόκ πρόσοψη, τη Μονή του Σαν Φραν-
σίσκο, που πλέον είναι μουσείο, κτίσμα του 
1529 που κάηκε τρεις φορές από πειρατές 
και τον πυρομανή Γουόκερ και ανακατα-
σκευάστηκε άλλες τρεις, τον παλιό σιδηρο-
δρομικό σταθμό, τον περίτεχνο καθεδρικό 
ναό και αρκετά άλλα αξιοθέατα της πόλης. 
Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια κρουα-
ζιέρα στην πανέμορφη λίμνη Νικαράγουα, 
στην οποία υπάρχουν περί τα 400 νησάκια 
με οργιώδη βλάστηση, που φιλοξενούν 

εκατοντάδες πουλιά και χιλιάδες νούφαρα. 
Η λίμνη Νικαράγουα είναι η μεγαλύτερη 
της Κεντρικής Αμερικής και η 10η στον 
κόσμο. Με πλοιάρια θα παρατηρήσουμε τα 
μικροσκοπικά νησιά, προϊόν της έκρηξης 
του ηφαιστείου Μομπάτσο, αλλά και τις 
εξοχικές κατοικίες που ξεπροβάλλουν μέσα 
από την πλούσια βλάστηση. 

10η ημέρα: Γρανάδα - Ηφαίστειο 
Μασάγια - Γρανάδα
Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας στο 
ξενοδοχείο, ακολουθεί επίσκεψη στο 
ηφαίστειο Μασάγια, απ’ όπου θα έχου-
με μια πανοραμική θέα στον κεντρικό 
κρατήρα, ύψους 635 μέτρων, που καπνίζει 
συνεχώς θειάφι. Αξίζει να αναφέρουμε ότι 
ο ινδιάνικος θρύλος μιλάει για τη θεά της 
φωτιάς Chaciutique, την οποία εξευμένιζαν 
ρίχνοντας ανθρώπους σε αυτόν τον κρα-
τήρα. Επιστροφή στη Γρανάδα, όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να περιπλανηθούμε 
στα παραμυθένια δρομάκια της πόλης, που 
καθώς είναι η παλαιότερη που ιδρύθηκε 
στην Αμερική, μοιάζει περισσότερο με 
σκηνικό ταινίας ή καρτ ποστάλ. Η χαλαρή, 
φιλική διάθεση των κατοίκων, ο γλυκός 
καιρός, τα γεμάτα από κόσμο εστιατόρια 
και μπαράκια, δημιουργούν μια ατμόσφαι-
ρα μοναδική! Διανυκτέρευση.

11η ημέρα: Γρανάδα - Νησί Ομετέπε 
- Μανάγκουα
Πρωινή αναχώρηση με πλοιάριο για το 
νησί Ομετέπε. Σύμφωνα με έναν ινδιάνικο 
μύθο, οι φυλές Chorotega και Nahualt με-
τανάστευσαν νότια του Μεξικού αναζητώ-
ντας ένα νησί με δύο βουνά που αναδύεται 

ΚεντριΚή ΑμεριΚή
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μέσα από γλυκό νερό. Το νησί Ομετέπε 
ικανοποιούσε την περιγραφή. Η ινδιάνικη 
λέξη Ομετέπε σημαίνει «δύο βουνά», διότι 
το νησί αποτελείται από δύο ηφαίστεια, 
το Κονσεψιόν και το Μαδέρας. Το ηφαί-
στειο Μαδέρας έχει στον κρατήρα του μια 
μικρή λίμνη και τα δάση με την οργιώδη 
βλάστηση στις πλαγιές του φιλοξενούν 
διάφορα είδη πανίδας και χλωρίδας, όπως 
ο λευκοπρόσωπος πίθηκος και οι πολύ-
χρωμοι παπαγάλοι. Το Ομετέπε είναι το με-
γαλύτερο νησί του κόσμου μέσα σε γλυκό 
νερό. Αφού φτάσουμε στο νησάκι ύστερα 
από μια αξέχαστη διαδρομή στη λίμνη, θα 
ξεναγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέα-
τα. Γρήγορα θα διαπιστώσουμε ότι το νησί 
αυτό αποτελεί ένα πραγματικό «διαμάντι» 
στο κέντρο της λίμνης. Κατοικήθηκε από 
πολλές φυλές, οι οποίες άφησαν πάνω του 
ενδιαφέροντα απομεινάρια. 
Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε με το πλοι-
άριο στη στεριά και θα πάρουμε τον δρόμο 
για τη Μανάγκουα, την πρωτεύουσα της 
Νικαράγουα, που είναι χτισμένη στην 
ομώνυμη λίμνη και μας φέρνει έντονα στη 
μνήμη τις μάχες με τους Σαντινίστας και 
τον στρατό του Σαμόζα. Άφιξη και τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ακολουθεί 
απογευματινή σύντομη περιήγηση στα κυ-
ριότερα αξιοθέατα της πόλης που συνέδεσε 
το όνομά της με το θρυλικό κίνημα των 
Σαντινίστας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.

12η ημέρα: Μανάγκουα – Σαν 
Σαλβαδόρ ( Ελ Σαλβαδόρ)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για 
την πιο ανεπτυγμένη βιομηχανικά πόλη 

της Κεντρικής Αμερικής, το Σαν Σαλβαδόρ, 
πρωτεύουσα του κράτους Ελ Σαλβαδόρ, 
που βρίθει από ηφαίστεια, λίμνες και 
αποικιακές πόλεις. Αποκαλείται η γη των 
ηφαιστείων καθώς υπάρχουν πάνω από 
20 ηφαίστεια, μερικά από τα οποία είναι 
ακόμη ενεργά. Τα μοναδικής ομορφιάς 
φυσικά συμπλέγματα ηφαιστείων και 
λιμνών αποτελούν τουριστικό πόλο έλξης 
πλήθους επισκεπτών. Τα ηφαίστεια Ισάλκο, 
Σάντα Άνα και Σέρο Βέρντε (1.910 μέτρα 
ύψος) είναι μερικά από αυτά που υπάρ-
χουν. Θα επισκεφτούμε  το Σέρο Βέρντε, 
μια προστατευόμενη περιοχή ανάμεσα από 
τις επαρχίες Σονσονάτε και Σάντα Άνα, που 
εκτείνεται πάνω από τη Λίμνη Κοατεπέκ 
και το οποίο είναι ένα ανενεργό ηφαίστειο 
εδώ και 2.500 χρόνια. Το ηφαίστειο, που 
έβγαζε καπνό και λάβα κατακτώντας τον 
τίτλο «Ο φάρος του Ειρηνικού», σταμάτη-
σε, έπειτα από μια συνεχή δραστηριότητα 
187 ετών, το 1957. Αποτελεί εθνικό πάρκο 
και προσφέρει ατμοσφαιρική θέα της λί-
μνης και του ηφαιστείου Ισάλκο. Με πλού-
σια βλάστηση από πεύκα, συκιές, κάκτους 
και φτέρες, είναι το καταφύγιο πολλών από 
τα 400 είδη πουλιών που ζουν σε όλη τη 
χώρα, ανάμεσά τους το σπάνιο κετσάλ και 
το τουκάν με τη μακριά μύτη. Στη συνέχεια 
θα κατευθυνθούμε στη Λίμνη Κουατεπέκ, 
η οποία έχει διαμορφωθεί από την κατάρ-
ρευση ηφαιστειακού κώνου.  Πρόκειται για 
λίμνη ηφαιστειακού κρατήρα, με πλάτος 
6 χλμ. και βάθος 120 μέτρων, και πολύ 
έντονη βλάστηση περιμετρικά. Επιστρέ-
φουμε στην πόλη του Σαν Σαλβαδόρ για 
την περιήγησή μας μέσα από τις λεω-
φόρους και τα σημαντικότερα μνημεία 

του. Θα δούμε το ιστορικό κέντρο με το 
μεγαλοπρεπή Καθεδρικό  Ναό, το Εθνικό 
Ανάκτορο, το Εθνικό Θέατρο, χτισμένο σε 
γαλλικό αναγεννησιακό στιλ (κηρύχθηκε 
εθνικό μνημείο το 1979), την Εκκλησία 
Ελ Ροζάριο, την πλατεία Λιμπερτάδ, την 
παραδοσιακή αγορά  χειροτεχνίας και τη 
Δημοτική Αγορά Αντίγουο Κασκάτλαν.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Σαν 
Σαλβαδόρ. Διανυκτέρευση.

13η ημέρα: Σαν Σαλβαδόρ 
(Ξενάγηση, αρχαιολογικοί χώροι των 
Μάγιας) - Παναμάς
Σήμερα θα επισκεφθούμε δύο σημαντικούς 
αρχαιολογικούς χώρους των Μάγιας. Ο 
αρχαιολογικός χώρος Τζόγια αποτελεί μία 
πολιτεία διατηρημένη εξαιρετικά, λόγω 
του ότι θάφτηκε κυριολεκτικά στη λάβα. 
Πολλοί την ονομάζουν «Πομπηία της 
Αμερικής». Συνεχίζουμε για το Ταζουμάλ, 
ένα ακόμα αρχαιολογικό σύμπλεγμα του 
πολιτισμού των Μάγιας με ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για Πάναμα Σίτυ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

14η ημέρα: Πάναμα Σίτι (Μερική 
διάσχιση της Διώρυγας του Παναμά) 
Σήμερα θα επισκεφθούμε εν πλω το 
«όγδοο θαύμα του κόσμου», την περίφημη 
Διώρυγα του Παναμά, το υγρό μονοπάτι 
που χαράχτηκε ανάμεσα στις δύο Αμερικές 
για να ενώσει τους δύο ωκεανούς -τον 
Ατλαντικό και τον Ειρηνικό- και το οποίο 
άλλαξε το τοπίο της παγκόσμιας ναυσι-
πλοΐας και του εμπορίου. Η Διώρυγα του 
Παναμά είναι το στενότερο τμήμα ξηράς 

Highlights του ταξιδιού μας 
το ηφαίστειο Αρενάλ 
και η αποικιακή Γρανάδα.
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ανάμεσα στον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό 
Ωκεανό. Η διάνοιξή της ολοκληρώθηκε το 
1914 και υπολογίζεται ότι για την αποπε-
ράτωσή της εργάστηκαν περισσότεροι από 
80.000 άνθρωποι. Συνδέει τον Κόλπο του 
Παναμά στον Ειρηνικό Ωκεανό με τον Κόλπο 
της Λιμόν στον Ατλαντικό Ωκεανό και έχει μή-
κος 81.300 μ. Γιατί επιλέγουμε μερική και όχι 
ολική διάσχιση θα σας το εξηγήσει ο αρχηγός 
της αποστολής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και διανυκτέρευση.

15η ημέρα: Πάναμα Σίτι (Ολοήμερη 
εκδρομή στους ιθαγενείς Εμπέρα ή 
προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στα 
Νησιά Σαν Μπλας/Καραϊβική οδικώς 
και με πλοίο ή αεροπορικώς)
Νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουμε για το 
Εθνικό Πάρκο Τσάγρες, όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να γνωρίσουμε τον πολιτισμό των 
ιθαγενών Εμπέρα. Θα δούμε από κοντά τις 
χειροτεχνίες τους, θα μας διδάξουν τις γνώ-
σεις τους για τα βότανα και τα φυτά της πε-
ριοχής, θα απολαύσουμε τη μουσική και τους 
χορούς τους, που θα μας ταξιδέψουν πίσω 
στον χρόνο. Θα έχουμε την ευκαιρία, επίσης, 
να χρωματίσουμε το σώμα σας με τα φρούτα, 
όπως κάνουν οι ίδιοι – μια τεχνική γνωστή ως 
τζάγκουα. Περπατήστε στη ζούγκλα, θαυμά-
στε τη φύση, τα σπάνια είδη πτηνών της περι-
οχής, εξερευνήστε τους κοντινούς καταρρά-
κτες, όλα αυτά σε μόνο μία ημέρα! Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
Προαιρετική εκδρομή στα Νησιά ςαν μπλας 
(αεροπορικώς και με διανυκτέρευση)
Μια μικρή πτήση θα μας φέρει σήμερα στα 
μοναδικά Νησιά Σαν Μπλας της Καραϊβικής, 
όπου θα δούμε τον πολιτισμό των Κούνας, 

όπως ονομάζονται οι ιθαγενείς των νησιών, 
που διαφέρει εντελώς από αυτούς που έχουμε 
δει μέχρι τώρα. Λες και τα χρόνια δεν αλλοί-
ωσαν τίποτα. Οι Ινδιάνοι Κούνας δεν είναι 
γνωστοί μόνο για την απαράμιλλη τέχνη τους 
στο να δημιουργούν εκπληκτικά πολύχρωμα 
κεντήματα, μια τέχνη που οι ίδιοι χαρακτηρί-
ζουν «δώρο Θεού». Είναι και ότι οι άνθρωποι 
αυτοί διατήρησαν σε έναν μεγάλο βαθμό την 
πολιτική και πολιτισμική τους αυτονομία. Κοι-
τώντας από ψηλά τα 365 μικροσκοπικά νησά-
κια του αρχιπελάγους Σαν Μπλας, μοιάζουν 
με πράσινους σπόρους ριγμένους στο νερό. 
Με πλοιάριο θα επισκεφθούμε καταυλισμούς, 
όπου θα μας κάνει εντύπωση ο προκολομβια-
νός πολιτισμός τους. Διανυκτέρευση στα νη-
σιά σε παραδοσιακές καλύβες φτιαγμένες από 
τους ίδιους τους Κούνας. Την επόμενη ημέρα 
το πρωί πετάμε για την πόλη του Παναμά για 
να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας.
Ολοήμερη εκδρομή στα Νησιά ςαν μπλας 
(οδικώς και με πλοίο)
Μια μικρότερη εκδρομή στα Σαν Μπλας. Ανα-
χώρηση στις 05:30 από την πόλη του Παναμά 
με οχήματα 4x4 μέχρι τις ακτές της Καραϊβι-
κής από όπου με πλοίο θα επισκεφτούμε ένα 
από τα νησάκια με παραδεισένιες παραλίες. 
Πάντα υπάρχει μια οικογένεια ινδιάνων Κού-
νας στην οποία ανήκει το νησί και το φροντί-
ζει. Η εκδρομή διαρκεί 13 ώρες.

16η ημέρα: Παναμάς - Πτήση για 
Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού για την Αθήνα.

17η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/
Θεσσαλονίκη/Λάρνακα

ξερετε ότι...
  Οι ντόπιοι από το Εκουαδόρ 

ύφαιναν τα καπέλα με το 
άχυρο Paja Toquila, χρησι-
μοποιώντας τις ίνες από 
τα φύλλα φοινικόδεντρων. 
Πολλά χρόνια αργότερα ξε-
κίνησε η εξαγωγή τους στον 
Παναμά, όπου χρησιμοποιή-
θηκαν από τους εργάτες που 
δούλευαν στη κατασκευή 
του Καναλιού του Παναμά 
για την προστασία από τον 
ήλιο και για την ιδιαίτερη 
ανθεκτικότητά τους στο 
λύγισμα χωρίς να χάνουν το 
αρχικό τους σχήμα. Από τότε 
τα καπέλα έγιναν γνωστά σε 
όλο το κόσμο σαν panama 
hats.

  Λέγεται ότι το καπέλο Πά-
ναμα ονομάστηκε έτσι όταν 
ο πρόεδρος Ρούσβελτ έλαβε 
μέρος στα εγκαίνια της δι-
ώρυγας του Παναμά (1914) 
και δέχτηκε σαν δώρο ένα 
καπέλο από το Εκουαδόρ 
από φύλλα Τοκίγια. Χωρίς 
να ξέρει την πραγματική του 
προέλευση, ευχαρίστησε για 
το δώρο, αναφέροντάς το ως 
καπέλο από τον Παναμά.

  Η Κόστα Ρίκα θεωρείται το 
καλύτερο μέρος για να ζει 
κάποιος, καθώς οι κάτοικοί 
της, οι Ticos, όπως ονο-
μάζονται, είναι, σύμφωνα 
με διεθνείς έρευνες, οι πιο 
ευτυχισμένοι άνθρωποι στον 
πλανήτη. 

  H Νικαράγουα είναι το μεγα-
λύτερο κράτος της Κεντρικής 
Αμερικής αλλά και από τα 
πιο αραιοκατοικημένα.

  Το Ελ Σαλβαδόρ είναι το πιο 
μικρό και πυκνοκατοικημένο 
κράτος της Λατινικής Αμερι-
κής και το μόνο κράτος της 
Κεντρικής Αμερικής που δεν 
βρέχεται από την Καραϊβική.

Σα βγεις στον πηγαιμό
για τα Σαν Μπλας...

ΚεντριΚή ΑμεριΚή
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ΠΑΝΑΜΑΣ, ΚΟΣΤΑ ΡίΚΑ, ΝίΚΑΡΑΓΟυΑ, ΕΛ ΣΑΛβΑΔΟΡ 

ιNFO
παναμάς
Πρωτεύουσα: Πόλη του Παναμά
έπίσημη γλώσσα: Ισπανικά και Αγγλικά
Τοπική ώρα: -7 
Πληθυσμός: 4.037.043 
Νόμισμα: Δολάριο ΗΠΑ 
Κωδικός κλήσης: +507
Κόστα ρίκα
Πρωτεύουσα: Σαν Χοσέ
Γλώσσα: Ισπανικά
Πληθυσμός: 4.890.379
Νόμισμα: Κολόν της Κόστα Ρίκα (CRC)
Τοπική ώρα: -6 
Κωδικός κλήσης: +506
Νικαράγουα
Πρωτεύουσα: Μανάγκουα
έπίσημη γλώσσα: Ισπανικά 
Τοπική ώρα: -6 
Πληθυσμός: 6.327.927 
Νόμισμα: Κόρδοβα της Νικαράγουα
Κωδικός κλήσης: +505
Ελ Σαλβαδόρ
Πρωτεύουσα: Σαν Σαλβαδόρ
έπίσημη γλώσσα: Ισπανικά 
Τοπική ώρα: -6 
Πληθυσμός: 6.581.940
Νόμισμα: Δολάριο ΗΠΑ 
Κωδικός κλήσης: +503

ΕπιπλΕοΝ γΝώΣΕιΣ
Ταινία και βιβλίο 
  «Ο ράφτης του Παναμά», του Τζ. Λε Καρέ.
Βιβλία
  «Canto Heneral», ποίημα του Πάμπλο 

Νερούδα, ωδή στη Λατινική Αμερική, 
στη φύση, στην κουλτούρα και στους 
αγώνες των λαών της για ένα καλύτερο 
μέλλον, σε μετάφραση Δανάης Στρατη-
γοπούλου, το οποίο μελοποίησε ο Μίκης 
Θεοδωράκης. 

  «Νοέμβριος» του Χόρχε Γκαλάν, εκδό-
σεις: Ψυχογιός. Βασισμένο στην αληθινή 
ιστορία της σφαγής των Ιησουιτών 
μοναχών, που συγκίνησε ολόκληρο τον 
κόσμο.

  «Costa Rica, The forests of Eden», του 
Κέβιν Σέφερ.

Ταινία 
  «After Words», με τη Μάρσια Γκέι Χάρ-

ντεν. 

Το Ταξιδι μαΣ
  Αεροπορική εταιρεία: Turkish Airlines.
  Κατανομή διανυκτερεύσεων: Πάναμα 

Σίτι (1), Σαν Χοσέ (2), Εθνικό Πάρκο Τορ-
τουγκέρο (2), Λα Φορτούνα (1), Γρανάδα, 
Νικαράγουα (3), Μανάγκουα (1), Σαν 
Σαλβαδόρ (1), Πάναμα Σίτι (3).

  Διατροφή: Ημιδιατροφή καθημερινά.
  Μετακινήσεις: αεροπλάνο, κλιματιζόμε-

νο πούλμαν, πλοιάρια.
  Ξενοδοχεία 4*, 5*. Στη ζούγκλα Τορ-

τουγκέρο λοντζ βασικών ανέσεων. Στο 
Αρενάλ, απλό ξενοδοχείο στη φύση. 
Στη Γρανάδα απλό, όμορφο ξενοδοχείο 
αποικιακού στυλ.

  Έλληνας αρχηγός με μεγάλη εμπειρία 
στη χώρα.

  Μεταφορές, ξεναγήσεις και είσοδοι 
σε αξιοθέατα που αναφέρεται ότι θα 
επισκεφθούμε. 

ΕπιπλΕοΝ παροχΕΣ
  Βόλτα και ξενάγηση με βάρκες στα 

κανάλια του πάρκου Τορτουγκέρο.
  Πεζοπορία στο τροπικό δάσος του ηφαι-

στείου Αρενάλ.
  Κρουαζιέρα στην πανέμορφη λίμνη Νι-

καράγουα, τη μεγαλύτερη της Κεντρικής 
Αμερικής. 

  Επίσκεψη στο νησί Ομετέπε. To Versus 
Travel πρότεινε για πρώτη φορά εκ-
δρομή στο νησί-κρυμμένο μυστικό της 
λίμνης Νικαράγουα.

  Διάσχιση της Διώρυγας του Παναμά με 
πλοίο (μερική).

  Ολοήμερη εκδρομή στους ιθαγενείς 
Εμπέρα, για να γνωρίσουμε από κοντά 
τον τρόπο ζωής και τα έθιμά τους.

  Αχθοφορικά.

Κεντρική Αμερική

πΤηΣΕιΣ
Αριθ. 

Πτήσήσ
ήμερ. 

Πτήσήσ ΔιΑΔρομή (ΑΠο - Προσ) ωρΑ 
ΑνΑχ.

ωρΑ 
Αφιξήσ

TK 1844 09/08 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:25 23:55

TK 800 10/08 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΠΑΝΑΜΑ ΣΙΤΙ 02:00 10:50

TK 800 24/08 ΠΑΝΑΜΑ ΣΙΤΙ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 12:30 09:55

TK1849 25/08 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 13:10 14:35

ΚοΣΤοΣ ΕΚδρομηΣ
 Super Τιμη  

Για Τις 11 ΠρώΤές ςυμμέΤΟχές

Αναχωρήσεις 09.08
17 ημέρες

 10.05, 24.05, 
07.06, 21.06, 
06.09, 20.09, 
11.10, 25.10, 

08.11, 22.11, 06.12
17 ημέρες

Τιμή από Αθήνα 
άτομο σε δίκλινο €4.190 €4.290 

Τιμή από 
Θεσ/νίκη

€4.350 €4.450 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 
ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν από την αναχώρηση.

Μονόκλινο +€950

Τιμή από 
Λάρνακα

€5.360 €5.460
Με τους φόρους και το αεροπορικό 
Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.

Επιλογή προαιρετικής εκδρομής στα Σαν Μπλας οδικώς 
και με βάρκα +75€

Επιλογή προαιρετικής εκδρομής στα Σαν Μπλας 
αεροπορική και με διανυκτέρευση (κατόπιν 

διαθεσιμότητας) +300€ μεταφέρεται μια διανυκτέρευση 
από τον Παναμά στα Σαν Μπλας. Η αεροπορική εκδρομή 

πραγματοποιείται χωρίς τον αρχηγό.
Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, 

αχθοφορικά, επιπλέον πακέτο ασφάλειας κ.λπ.: €970 
Δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από Κύπρο.


