
176

Μπορεί ένα ταξίδι στο Θιβέτ να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα; Όσοι έχουν αξιωθεί να φτάσουν 

σε αυτόν τον ιερό τόπο ορκίζονται πως ναι, μπορεί!

Ανάβαση 
στη «στέγη 

του κόσμου»

Θιβετ
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η ΕμπΕιριΑ

Να αγναντεύεις τον κόσμο 
από τον 13ο όροφο  
του παλατιού Ποτάλα 
Τοποθετημένο ψηλά, στην κο-
ρυφή του Κόκκινου Όρους, στο 
τέλος της κοιλάδας της Λάσα, το 
Ποτάλα αποτελούσε την ιστορι-
κή έδρα των Δαλάι Λάμα. Είναι 
ένα από τα πλέον εντυπωσιακά 
οικοδομήματα στον κόσμο, 
αντίστοιχο του μεγαλειώδους 
πολιτισμού που εκπροσωπεί.
Το λευκό ανάκτορο, με πρόσο-
ψη 320 μ., χτίστηκε την εποχή 
του 5ου Δαλάι Λάμα. Μετά τον 
θάνατό του ολοκληρώθηκε το 
κόκκινο ανάκτορο με τις χρυσές 
στέγες, που φιλοξενεί σημαντι-
κούς θησαυρούς. Οι τοιχογρα-
φίες στην αίθουσα του θρόνου 
και οι χρυσές και με πολύτιμους 
λίθους διακοσμήσεις στις τα-
φικές στούπες των οκτώ Δαλάι 
Λαμα είναι απλά μεγαλειώδεις. 
Η 13 ορόφων, χιλίων δωματίων 
και 130.000 τ.μ. κατασκευή ολο-
κληρώθηκε σε 49 χρόνια!
Έως την αναχώρηση του Δαλάι 
Λάμα από το Θιβέτ, το 1959, 
ήταν κατοικία του και έδρα της 
θιβετιανής διοίκησης. Το ανά-
κτορο επέζησε της Πολιτιστικής 
Επανάστασης, στη διάρκεια 
της οποίας στέγαζε τον στρατό 
κατοχής.
Το Ποτάλα είναι συγχρόνως 
μοναστήρι και φρούριο, όπως 
μαρτυρά και η χωρίς παράθυρα 
βάση του. Η μείξη πολιτικής και 
θρησκείας που κυριαρχεί στο 
Θιβέτ από το 1959 εκφράζεται 
σε αυτό το αρχιτεκτονικό έργο 
εξαίρετης ιστορικής και καλλι-
τεχνικής σημασίας, στη θέα του 
οποίου κανείς δεν μπορεί να 
μείνει ασυγκίνητος!
Dreams come true:
Το ανάκτορο Ποτάλα θα επι-
σκεφτούμε την 5η ημέρα του 
ταξιδιού μας.

11 ημέρές ΑνΑχωρήσεισ: 24.06, 08.08, 19.09, 10.10
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1η ημέρα: Αθήνα - Θεσσαλονίκη - 
Λάρνακα - Τσενγκντού
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση 
μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Τσεν-
γκντού, την πρωτεύουσα της επαρχίας 
Σετσουάν.

2η ημέρα: Τσενγκντού
«Η χώρα του ουρανού»
Αυτή είναι η ονομασία της εύφορης κοιλά-
δας στην οποία βρίσκεται το Τσενγκντού. 
Πόλη με ξεχωριστή γοητεία, έχει διατηρή-
σει την αίσθηση της ιστορικής της συνέ-
χειας και φημίζεται για την περιορισμένη 
ηλιοφάνεια και τα αμέτρητα τεϊοποτεία. 
Η πρώτη μας κίνηση, λοιπόν, είναι να εξε-
ρευνήσουμε τα στενάκια της παλιάς πόλης 
(Kuanzhai Xiangzi) και να απολαύσουμε το 
τσάι μας σε ένα από τα διάσημα παραδο-
σιακά τεϊοποτεία στα οποία συχνάζουν οι 
ντόπιοι. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Τσενγκντού - Λεσάν - 
Τσενγκντού 
Μικρά και μεγάλα θαύματα...
Πρώτη επίσκεψη της ημέρας στο Κέντρο 
Προστασίας Πάντα, για να γνωρίσουμε τα 

χνουδωτά ασπρόμαυρα αρκουδάκια της 
Κίνας, που από κοντά είναι σαν ψεύτικα. 
Η επόμενη διαδρομή μας, μας φέρνει στο 
Λεσάν κάτω από το ήρεμο βλέμμα του 
Βούδα, ύψους 71 μέτρων. 
Πρόκειται για τον μεγαλύτερο πέτρινο 
Βούδα του κόσμου και άρχισε να σμιλεύ-
εται στο βουνό το 713 μ.Χ. προκειμένου 
να συγκρατηθούν τα ορμητικά νερά των 
τριών ποταμών που κατέστρεφαν τα πάντα 
στο πέρασμά τους. Το άγαλμα ολοκλη-
ρώθηκε 90 χρόνια αργότερα. Μάλιστα 
λέγεται ότι από τις εργασίες έπεσαν τόσοι 
βράχοι στο νερό που άλλαξαν τα ρεύματα 
και τα ποτάμια ηρέμησαν... Από το 1996 το 
άγαλμα αυτό έχει ενταχθεί στον Κατάλογο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO. Επιστροφή στο Τσενγκντού και 
διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Τσενγκντού - Λάσα
Λάσα σημαίνει «ιερή γη»
Σήμερα αποχαιρετούμε για λίγες ημέρες το 
όμορφο Τσενγκντού. Μεταφερόμαστε στο 
αεροδρόμιο και πετάμε για τη Λάσα, την 
επιβλητική πρωτεύουσα του Θιβέτ. 
Χτισμένη σε οροπέδιο, η Λάσα υπήρξε 
μέχρι το 1959 η έδρα του Δαλάι Λάμα, 
θρησκευτικού και πνευματικού ηγέτη του 

Θιβέτ. Lha στα θιβετιανά σημαίνει «ιερή» 
και sa «γη». Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Λάσα (Ποτάλα, Τζόκανγκ, 
Μπαρκόρ, Θερινά Ανάκτορα 
Νορμπουλίγκα) 
«Κόρα και μάντρα» 
Μια επίσκεψη στη Λάσα είναι το όνειρο 
κάθε Θιβετιανού από την επαρχία του 
Θιβέτ. Πιστοί ξεκινούν από κάθε γωνιά του 
Θιβέτ για να πάνε στη Λάσα για προ-
σκύνημα, διανύοντας πεζή εκατοντάδες 
χιλιόμετρα κάτω από εξαιρετικά δύσκολες 
καιρικές συνθήκες. Για εμάς η επίσκεψη 
στο ανάκτορο Ποτάλα θα είναι πολύ πιο 
εύκολη υπόθεση. Το Ποτάλα είναι ένα 
μεγαλοπρεπές οικοδόμημα 13 ορόφων και 
1.000 δωματίων που δεσπόζει στις πλαγιές 
του Κόκκινου Βουνού. Η κατασκευή του 
παλατιού άρχισε το 1645 από τον πέμπτο 
Δαλάι Λάμα και ολοκληρώθηκε το 1694. 
Στη συνέχεια μας περιμένει ο ναός Τζό-
κανγκ, ο σπουδαιότερος του Θιβέτ. 
Στο εσωτερικό του φυλάσσεται το άγαλ-
μα του Βούδα σε νεαρή ηλικία, το οποίο 
μετέφερε η πριγκίπισσα Γουέντσεν όταν 
έφτασε στο Θιβέτ για να παντρευτεί τον 

Το Θιβέτ, αυτή η αχανής χώρα με τα οροπέδια και 
τις ογκώδεις βουνοκορφές, γοήτευε από παλιά 
τους εξερευνητές και ταξιδευτές ανά τον κόσμο. 
«Στέγη του κόσμου», «Σάνγκρι-λα» και «Γη του χιο-
νιού» είναι μόνο μερικοί από τους χαρακτηρισμούς 
που του έχουν αποδοθεί. Αφ’ ότου ο βουδισμός 

καθιερώθηκε ως επίσημη θρησκεία τον 7ο αιώνα, το Θιβέτ αφι-
ερώθηκε στον πνευματισμό. Οι εποχές όμως άλλαξαν και ση-
μαντικά γεγονότα στα μέσα του 20ού αιώνα συνετέλεσαν σε 
μεγάλες αλλαγές στον τρόπο ζωής αυτού του απλού, υπέροχου 
νομαδικού λαού. Ωστόσο η πίστη, βαθιά ριζωμένη στην ψυχή 
του κάθε Θιβετιανού, είναι ανεξάντλητη πηγή ενέργειας προκει-
μένου να καταφέρει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα ζωής. 
Ένα ταξίδι στο Θιβέτ είναι μια μοναδική ευκαιρία για να γνωρίσει 
κανείς τον τρόπο ζωής και σκέψης ενός λαού που προσπαθεί με 
«νύχια και με δόντια» να διατηρήσει τον πολιτισμό του και την 
πίστη του, αλλά δεν είναι βέβαιο για το πόσο ακόμα καιρό θα 
το καταφέρνει, καθώς οι επιρροές από τον κινεζικό τρόπο ζωής 
είναι εμφανείς σε όλους τους τομείς.
Ξεκινάμε το ταξίδι μας με το Τσενγκντού, πρωτεύουσα της επαρ-
χίας Σετσουάν, έναν σχετικά άγνωστο, αλλά πανέμορφο προ-
ορισμό στη Νοτιοδυτική Κίνα. Από εκεί φτάνοντας στο Θιβέτ, 
την «κορυφή του κόσμου», ο καθένας βιώνει την ενέργεια αυτού 
του ιερού χώρου με διαφορετικό τρόπο. Τις επόμενες ημέρες δεν 
αρκούμαστε μόνο σε επισκέψεις στα αξιοθέατα της Λάσα, της 

ιερής πρωτεύουσας που διαφυλάσσει τη φλόγα της θιβετιανής 
κληρονομιάς που τρεμοσβήνει αλλά δεν χάνεται: ταξιδεύουμε 
και στην επαρχία για να επισκεφθούμε ιστορικές πόλεις όπως το 
Τσετάνγκ, το Γκιαντσέ και το Σιγκάτσε. Επισκεπτόμαστε ιστορικά 
μοναστήρια που χτίστηκαν πριν από αιώνες, βουβοί μάρτυρες 
του παρελθόντος. Στα σωθικά τους κρύβουν ακόμα τους θη-
σαυρούς που κατάφεραν να επιβιώσουν από τη «μεγάλη προ-
λεταριακή πολιτιστική επανάσταση» χάρη στην ευρηματικότητα 
κάποιων μοναχών. Η κάθε διαδρομή στο Θιβέτ είναι μια μοναδι-
κή εμπειρία, καθώς στο διάβα μας συναντούμε πανέμορφες λί-
μνες, χιονισμένες βουνοκορφές και τοπία απίστευτης ομορφιάς. 
Το πρόγραμμα αυτό, όπως σας έχουμε συνηθίσει στα πολιτιστι-
κά ταξίδια Versus, είναι άρτια σχεδιασμένο, με σκοπό η αναρρί-
χηση στο οροπέδιο του Θιβέτ να είναι ταυτόχρονα και μύηση 
στη μυστηριακή του ατμόσφαιρα και η «ανάβαση» να μην είναι 
μόνο σωματική...
Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγουμε ως αρχηγό, βουδιστή 
εξειδικευμένο στον θιβετιανό πολιτισμό αλλά και αεροπορική 
μετάβαση από και προς το Θιβέτ προκειμένου να είμαστε ήρε-
μοι και ξεκούραστοι όπως απαιτεί η εμβάθυνση στο ταξίδι αυτό. 
Ωστόσο, ένα ταξίδι στο Θιβέτ έχει ένα μειονέκτημα: υπάρχει με-
γάλος κίνδυνος κάποιος να ερωτευτεί αυτόν τον ιερό τόπο με τη 
μοναδική ενέργεια και τους υπέροχους ανθρώπους και να μην 
μπορεί να τον αποχωριστεί για μεγάλο διάστημα!

Το πρόγραμμά μας είναι άρτια σχεδιασμένο ώστε 
η «ανάβασή» μας στο οροπέδιο του Θιβέτ να μην είναι 

μόνο σωματική. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγουμε 
ως αρχηγό, βουδιστή εξειδικευμένο στο θιβετιανό πολιτισμό.

Θιβετ
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Σονγκτσέν Γκαμ-πό. Το άγαλμα θεωρείται 
το πιο ιερό σε όλο το Θιβέτ. Εκατοντάδες 
πιστοί πηγαίνουν από το ένα ιερό στο 
άλλο προσφέροντας λιωμένο βούτυρο, το 
οποίο χρησιμοποιείται αντί κεριών, για να 
φωτιστεί ο χώρος. Φεύγοντας από τον ναό, 
θα βιώσουμε μια μοναδική εμπειρία: θα 
συμμετάσχουμε στην «κόρα», την προ-
σκυνηματική διαδρομή γύρω από το ιερό 
Τζόκανγκ. 
Σε αυτήν τη διαδρομή οι πιστοί κινούνται 
με τη φορά των δεικτών του ρολογιού 
ψάλλοντας χαμηλόφωνα «μάντρα» (προ-
σευχές), τα οποία μετρούν με τη βοήθεια 
του «μάλα» (κομποσκοίνι). Με το άλλο χέρι 
γυρίζουν τον μύλο των προσευχών. Εκεί, 
όπου έμποροι και μικροπωλητές δημιουρ-
γούν μια φασαριόζικη πολυχρωμία, είναι το 
ιδανικό μέρος για να αγοράσετε θρησκευ-
τικά σουβενίρ. 
Εν συνεχεία θα επισκεφθούμε τα θερινά 
ανάκτορα Νορμπουλίγκα, που στη θιβετιανή 
γλώσσα σημαίνει «Πάρκο του θησαυρού». 
Πρόκειται για μια τεράστια έκταση με κή-
πους, ναούς και εξοχικές κατοικίες των Δαλάι 
Λάμα στα δυτικά προάστια της πρωτεύου-
σας, στις όχθες του ποταμού Koυίτσου, που 
χρονολογείται από το 1740 μ.Χ. Ακολουθεί 

δείπνο με παραδοσιακούς χορούς σε τοπικό 
εστιατόριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: Λάσα - Γκιαντσέ 
Στον τόπο του αιώνιου χιονιού
Η πυξίδα του Versus σήμερα δείχνει την 
παλιά πόλη Γκιαντσέ. Κατά τη διάρκεια της 
διαδρομής μας θα περάσουμε δίπλα από την 
πανέμορφη λίμνη Γιαμντρόγκ, την «τιρκουάζ 
λίμνη», μία από τις τρεις ιερές λίμνες του 
Θιβέτ. Σε αυτήν καταλήγουν ρυάκια από τα 
χιόνια των γύρω βουνών που λιώνουν. Στη 
συνέχεια θα διασχίσουμε ένα από τα πιο 
όμορφα μέρη του Θιβέτ και θα θαυμάσουμε 
τον παγετώνα Κάρε-λα. Άφιξη στο Γκιαντσέ 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυ-
κτέρευση.

7η ημέρα: Γκιαντσέ (Μοναστήρι 
Πελκόρ, Στούπα Κουμπούμ) - Σιγκάτσε
Προσεγγίζοντας την ουσία
Το πρωί θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 
Πελκόρ, το οποίο ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα. 
Εντός των τειχών της μονής ορθώνεται η 
μοναδική οκταγωνική Στούπα Κουμπούμ 
(Τόπος των Χιλίων Εικόνων). 

Όπως υποδηλώνει και το όνομά της, η στού-
πα αυτή διαθέτει υπέροχες τοιχογραφίες. 
Η στούπα είναι μια τρισδιάστατη αρχιτε-
κτονική απόδοση του σύμπαντος. Καθώς 
ο πιστός πλησιάζει προς το κέντρο μέσα 
από τους διαδρόμους, φτάνει στο τέλος 
αυτής της διαδρομής στην ουσία. Ο πιστός 
ανεβαίνει τόσο κυριολεκτικά (καθ’ ύψος) όσο 
και μεταφορικά (δυναμώνει η αντίληψή του) 
και σταδιακά φτάνει στην «καρδιά» της ύλης, 
που, στην προκειμένη περίπτωση, είναι η 
κορυφή της στούπας. Στη συνέχεια θα ανα-
χωρήσουμε για τη Σιγκάτσε, το δεύτερο με-
γάλο κέντρο του Θιβέτ και έδρα του Πάντσεν 
Λάμα, ο οποίος θεωρείται μετενσάρκωση του 
Αμιτάμπα (ο Βούδας του άπειρου φωτός) - ο 
δεύτερος υψηλότερος τίτλος του θιβετιανού 
βουδισμού, μετά τον Δαλάι Λάμα. Τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

8η ημέρα: Σιγκάτσε - Λάσα
Στον Βούδα του μέλλοντος
Σήμερα θα επισκεφθούμε το σημαντικότε-
ρο αξιοθέατο της Σιγκάτσε, το μοναστήρι 
Τασιλούνπο, που ιδρύθηκε το 1447 από 
τον πρώτο Δαλάι Λάμα. Εδώ βρίσκεται το 
εξαιρετικά εντυπωσιακό άγαλμα του Μελ-

Αυτές τις σημαίες προσευχής με τα θρησκευτικά 
ρητά τις συναντά κανείς συχνά στο Θιβέτ. 

Σύμφωνα με τη βουδιστική παράδοση, 
όταν οι σημαίες εξαϋλωθούν από τον δυνατό 

άνεμο, οι ευχές έχουν ανέβει στον ουρανό.
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λοντικού Βούδα (Μαϊτρέγια), ύψους 26 
μέτρων. Εννιακόσιοι τεχνίτες εργάστηκαν 
επί 9 χρόνια για να το ολοκληρώσουν. 
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη 
Λάσα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο μας. 
Το απόγευμα μπορείτε να κάνετε μια 
βόλτα στο Μπαρκόρ, την παλιά πόλη της 
Λάσα. Διανυκτέρευση.

9η ημέρα: Λάσα (Μοναστήρια 
Ντρεπούνγκ και Σέρα)
Στα ιερά μοναστήρια
Για μια καλύτερη γνωριμία με τον μυστη-
ριακό κόσμο του Θιβέτ θα επισκεφθούμε 
τα περίφημα μοναστήρια Ντρεπούνγκ και 
Σέρα στα περίχωρα της πρωτεύουσας. 
Πρόκειται για δύο από τα πιο ιερά βουδι-
στικά μοναστήρια ολόκληρης της χώρας, 
στα οποία συρρέουν εκατοντάδες πιστοί 
για να προσκυνήσουν. 
Το μοναστήρι Ντρεπούνγκ ήταν κάποτε 
το μεγαλύτερο του κόσμου και φιλοξε-
νούσε 10.000 μοναχούς. Ήταν επίσης η 
έδρα του εκάστοτε Δαλάι Λάμα μέχρι να 
ολοκληρωθεί το παλάτι Ποτάλα. Σήμερα 
ζουν εδώ περίπου 600 μοναχοί, αλλά είναι 
εντυπωσιακό το γεγονός ότι το μοναστήρι 
κατάφερε και γλίτωσε στο πέρασμα των 
αιώνων από εμφύλιους πολέμους, επιδρο-
μές Μογγόλων και από την πολιτιστική 
επανάσταση. Επόμενος σταθμός μας είναι 
το μοναστήρι Σέρα. Εδώ θα δούμε την 
κεντρική αίθουσα των συνελεύσεων όπου 
υπάρχουν αναρτημένα τεράστια λάβαρα. 
Εκτός από το παραδοσιακό τυπογρα-

φείο με ξύλινες πλάκες-σφραγίδες για το 
τύπωμα των ιερών κειμένων «σούτρα», 
στη μονή λειτουργούν ακόμη τρεις σχολές 
που είναι αφιερωμένες στη σπουδή του 
αποκρυφιστικού ταντρισμού. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

10η ημέρα: Λάσα - Τσενγκντού
Επιστροφή  
στην πραγματικότητα
Η μεταφορά μας στο αεροδρόμιο και 
η πτήση επιστροφής από τη Λάσα στο 
Τσενγκντού είναι συγχρόνως και ένα ταξίδι 
επιστροφής από τη «στέγη του κόσμου» σε 
μια πιο γήινη πραγματικότητα. Τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο μας. 
Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε μια πα-
ράσταση της περίφημης όπερας Σετσουάν. 
Διανυκτέρευση.

11η ημέρα: Τσενγκντού - Πτήση 
επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση 
μέσω ενδιάμεσου σταθμού για Αθήνα. 
Άφιξη μετά τα μεσάνυχτα.

Στην αναχώρηση στις 08.08 η μεταφορά 
στο αεροδρόμιο για την πτήση για Αθήνα 
πραγματοποιείται την ενδέκατη ημέρα 
το βράδυ, οπότε φτάνουμε τη δωδέκατη 
ημέρα το πρωί (check out - αφήνουμε τα 
δωμάτιά μας την ενδέκατη ημέρα, έως τις 
12:00).

ξερετε ότι...
  Οι Θιβετιανοί είναι ένα 

μείγμα διαφόρων λαών των 
Ιμαλαΐων που αναμείχθηκαν 
με την πάροδο του χρόνου.

  Μέχρι τον 7ο αιώνα στο 
Θιβέτ επικρατούσε η σαμα-
νιστική θρησκεία Μπον. 

  Ο Θιβετιανός βασιλιάς Σόν-
γκτσεν Γκαμ-πό δημιούργη-
σε δεσμούς με την Κίνα όταν 
νυμφεύθηκε την ανιψιά του 
αυτοκράτορα της δυναστεί-
ας Τανγκ και με το Νεπάλ 
όταν νυμφεύθηκε την κόρη 
του Νεπαλέζου βασιλιά. 

  Οι δύο σύζυγοι έφεραν 
εξευγενισμένα στοιχεία από 
τους πολιτισμούς τους στην 
τραχιά αυλή του Θιβέτ και 
εισήγαγαν τους σπόρους του 
βουδισμού, που σύντομα 
έγινε η επίσημη θρησκεία 
του κράτους.

  Ο βουδισμός εγκαταστάθηκε 
οριστικά στο Θιβέτ μετά την 
επίσκεψη του Παντμασα-
μπάβα από την Ινδία, στα 
τέλη του 8ου αιώνα. 

  Ο θιβετιανός βουδισμός 
έδωσε σε όλους αυτούς τους 
λαούς μια κοινή πίστη και 
είχε ως αποτέλεσμα τη δη-
μιουργία κοινού αλφαβήτου 
και γλώσσας και την τυπο-
ποίηση της εκπαίδευσης. 

  Με την εισαγωγή του βου-
δισμού άρχισαν να πέφτουν 
όλα τα εμπόδια των φυλε-
τικών και οικογενειακών 
δομών και το πιο εκπληκτικό 
ήταν ότι οι φιλοπόλεμοι και 
οι αιμοδιψείς αυτοί λαοί 
μεταμορφώθηκαν σε ειρηνι-
στές, καταλήγοντας σήμερα 
να είναι σχεδόν ανυπεράσπι-
στοι.

  Το όνομα Θιβέτ προέρχεται 
από σανσκριτική λέξη και 
σημαίνει «ουρανός». 

  Είναι η πιο αραιοκατοικημέ-
νη χώρα του κόσμου. 

  Οι πρώτοι Ευρωπαίοι που 
έφθασαν στην περιοχή ήταν 
το 1624 και ήταν Πορτογά-
λοι ιεραπόστολοι. 

  Το βούτυρο που προέρχεται 
από τα γιακ αποτελεί την 
πρώτη ύλη για τον τεράστιο 
αριθμό κεριών που χρησιμο-
ποιούνται στους βουδιστι-
κούς ναούς.

  Το εθνικό φαγητό εδώ ονο-
μάζεται «τσάμπα».

Γιαμντρόγκ, μία από τις τρεις 
μεγαλύτερες ιερές λίμνες του Θιβέτ.

Θιβετ
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ΘιβέΤ (κινΑ)

ιNFO
Πρωτεύουσα: Λάσα
Πληθυσμός: 6.000.000 
Γλώσσα: Θιβετιανά και Κινέζικα 
Διαφορά ώρας με την έλλάδα: συν 6 
ώρες
Νόμισμα: Yuan 
Ισοτιμία: 1 ευρώ = 8,33 Yuan
Διεθνής κωδικός κλίσης: +86891

ΕπιπλΕον γνώσΕισ
Βιβλία
  «Στα άδυτα του Θιβέτ. Η πρώτη 

Ευρωπαία στην απαγορευμένη Λάσα», 
της Αλεξάνδρας Νταβίντ-Νελ, εκδό-
σεις Νάρκισσος.

  «Στο μυστικό Θιβέτ», του Θήοντορ 
Ίλλιον, εκδόσεις Πύρινος Κόσμος.

  «Πώς να δείτε τον εαυτό σας όπως 
πραγματικά είναι», του Δαλάι Λάμα, 
εκδόσεις Αρχέτυπο.

Ταινίες
  «Milarepa», του Νέτεν Τσόκλινγκ.
  «Αναζητώντας την απαγορευμένη 

πόλη», του Ρίτου Σαρίν.
  «Κundun», του Μάρτιν Σκορσέζε.
  «Επτά χρόνια στο Θιβέτ», του Ζαν-Ζακ 

Ανό.

Το ΤΑξιδι μΑσ 
  Αεροπορική εταιρεία: KLM/Qatar.
  Κατανομή διανυκτερεύσεων: Τσεν-

γκτού Νοτιοδυτική Κίνα (2), Λάσα (2), 
Γκιαντσέ (1), Σιγκάτσε (1), Λάσα (2), 
Τσενγκντού (1).

  Ημιδιατροφή (κυρίως κινέζικου τύπου 
γεύματα).

  Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις 
όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 
πρόγραμμά μας.

  Ξενοδοχεία 5* στο Τσενγκντού, 4* στη 
Λάσα, τα καλύτερα διαθέσιμα στο 
υπόλοιπο Θιβέτ όπου η υποδομή είναι 
χαμηλή.

  Βουδιστής αρχηγός, εξειδικευμένος 
στον θιβετιανό πολιτισμό και με τερά-
στια εμπειρία στην περιοχή. 

  Ασφάλεια αστικής ευθύνης και επι-
πλέον ταξιδιωτική ασφάλεια.

ΕπιπλΕον πΑροχΕσ
  Επίσκεψη στο κέντρο Προστασίας 

Πάντα στο Τσενγκντού.
  Δείπνο με παραδοσιακούς χορούς σε 

τοπικό εστιατόριο στη Λάσα.
  Στo Τσενγκντού παράσταση της περί-

φημης όπερας Σετσουάν.

Θιβέτ

Tο Θιβέτ συναγωνίζεται με τη 
Βολιβία στο υψόμετρο! πΤησΕισ

ΑριΘ. 
Πτήσήσ

ήμερ. 
Πτήσήσ ΔιΑΔρομή (ΑΠο - Προσ) ωρΑ 

ΑνΑχ.
ωρΑ 

Αφιξήσ
KL 1176 24/06 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 17:15 19:50

KL 891 24/06 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ 21:05 12:50

KL 892 04/07 ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 14:35 19:05

KL 1581 04/07 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 20:55 01:10

QR 212 08/08 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟXA 20:55 01:10

QR 860 09/08 ΝΤΟXA – ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ 02:15 14:55

QR 861 19/08 ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ - ΝΤΟΧΑ 01:30 04:00

QR 203 19/08 ΝΤΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 07:15 11:45

κοσΤοσ Εκδρομησ
 Super ΤΙμη  

ΓΙα ΤΙς 11 ΠρώΤές ςυμμέΤοχές

Αναχωρήσεις 24.06 
11 ημέρες 

08.08
12 ημέρες 

19.09, 
10.10 

11 ημέρες
Τιμή από Αθήνα 
άτομο σε δίκλινο €2.099 €2.199 €2.299

Τιμή από 
Θεσ/νίκη

€2.259 €2.359 €2.459
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 
ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν από την αναχώρηση.

Μονόκλινο +€480 

Τιμή από 
Λάρνακα

€3.149 €3.249 €3.349
Με τους φόρους και το αεροπορικό 
Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.

Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά, επιπλέον πακέτο ασφάλειας κ.λπ.: €850 

Δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από Κύπρο.


