
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ημέρα 1η: Aθήνα- Γιοχάνεσμπουργκ  

Αναχώρηση και πτήση για Γιοχάνεσμπουργκ μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού. 

 

Ημέρα 2η: Γιοχάνεσμπουργκ  

Άφιξη , μεταφορά και εγκατάσταση σε ξενοδοχείο. Στη διαδρομή 

Σύντομη περιήγηση στην πόλη, όπου θα γνωρίσουμε την 

οικονομική, βιομηχανική και εμπορική πρωτεύουσα της χώρας. 

 

Ημέρα 3η: Γιοχάνεσμπουργκ – Πάρκο Κρούγκερ 

Αναχώρηση από το Γιοχάνεσμπουργκ και απολαύστε μια 

όμορφη διαδρομή για το Εθνικό Πάρκο Kruger, με κλιματιζόμενο 

όχημα. Στην πύλη εισόδου του πάρκου θα μεταβείτε σε ένα 

όχημα ανοικτό για το  σαφάρι. Με την είσοδο ήδη αρχίζει το 

game drive στην άγρια ζωή. Θα δείτε  καμηλοπαρδάλεις, 

ζέβρες, γκνου, ελέφαντες, ρινόκερους, βουβάλια, τη μεγάλη 

αντιλόπη της Αφρικής, impala και διάφορα άλλα ζώα. Δείπνο 

και διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 4η: Πάρκο Κρούγκερ 

Πρωινό και απογευματινό σαφάρι για να δούμε τα Big Five και 

οποιαδήποτε άλλα άγρια ζώα μπορεί να συναντήσουμε στη 

διαδρομή. Μπορούμε να δούμε ύαινες να επιστρέφουν  στο 

κρησφύγετο τους ή ένα κοπάδι από ελέφαντες ή μπαμπουίνους 

να παίζουν στον ήλιο. Πρωινό, brunch , δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 5η: Πάρκο Κρούγκερ -  Γιοχάνεσμπουργκ 

Στο σημερινό σαφάρι μας θα επιδιώξουμε να δούμε αιλουροειδή 

όπως λιοντάρια, αγριόγατες, λεοπαρδάλεις και τσιτάχ. 

Επιστροφή στο λοτζ για πρωινό και αργότερα αναχώρηση για 

το Γιοχάνεσμπουργκ. Άφιξη , μεταφορά και εγκατάσταση σε 

ξενοδοχείο. 

 

Ημέρα 6η: Γιοχάνεσμπουργκ 

Ξενάγηση πόλης όπου  θα επισκεφτούμε το περίφημο μουσείο 

του Απαρτχάιντ. Στις αίθουσες του μουσείου υπάρχει πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό, ταινίες ντοκουμέντα, προσωπικά 

αντικείμενα αλλά και καλλιτεχνικές δημιουργίες που εξιστορούν 

την πιο μελανή σελίδα στην Ιστορία της χώρας από το 1948 - 

1994. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Σοβέτο όπου θα δούμε 

το σπίτι του Νέλσον Μαντέλα και το μνημείο Hector Pieterson. 

 

 

Ημέρα 7η-8η: Γιοχάνεσμπουργκ- Aθήνα 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. 

Άφιξη την 8η μέρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Περιλαμβάνονται: 

 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής 

θέσης με την Emirates  

 Μεταφορές από και προς το 

αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ 

και Κρούγκερ  

 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε 4* 

ξενοδοχείο με πρωινό στο 

Γιοχάνεσμπουργκ 

 Δυο (2) διανυκτερεύσεις σε lodge 

3* με πρωινό , brunch , δείπνο στο 

Κρούγκερ 

 Μεταφορές με jeep 4x4 για το 

σαφάρι  

 Αγγλόφωνος οδηγός-ξεναγός στη 

διάρκεια του σαφάρι  

 Είσοδοι στα πάρκα για το σαφάρι 

 Ταξιδιωτική ασφάλεια και ΦΠΑ 

 

 

 Δεν περιλαμβάνονται: 

 

 Φόροι αεροδρομίου: €445 περίπου 

 Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 

 
 


