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Λίγα μέρη στον κόσμο χαρίζουν στους επισκέπτες τους τόσο μεγάλη ποικιλία και απόλαυση όσο η 

υποσαχάρια Αφρική. Γνωρίζοντας καλά αυτή την περιοχή, δεν θα μπορούσαμε παρά να προτείνουμε ένα 

ταξίδι που περιλαμβάνει… τα πάντα ! Σύγχρονες μεγαλουπόλεις με μουσεία, εμπορικά κέντρα και μια 

ζωντανή καθημερινότητα που θα σας εντυπωσιάσει. Θαυμάσια παραλιακά μέρη με πλούσια πανίδα και 

χλωρίδα στις εσχατιές του νοτίου ημισφαιρίου. Φυλές που ζουν στη μικρότερη χώρα της Νοτίου Αφρικής, τη 

Σουαζιλάνδη και κινούνται μεταξύ της παράδοσης και της σύγχρονης ζωής, απομεινάρια του άγριου 

ανταγωνισμού για επιβίωση. Και φυσικά άγρια ζώα!!! Δύο εθνικά πάρκα, το Κρούγκερ στη Ν. Αφρική και το 

Τσόμπε στη Μποτσουάνα θα μας χαρίσουν ατέλειωτα φωτογραφικά ενσταντανέ. Κορυφαίο αξιοθέατο σε 

αυτό το ταξίδι η πτώση του νερού του ποταμού Ζαμβέζη από ύψος 108μ. Μια «πληγή» στο φλοιό της γης 

μήκους 1.700 μ. που μάγεψε τον Λίβινγκστον. Αυτό το ταξίδι σε τέσσερις χώρες της Αφρικής τα έχει όλα! 
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Το Ξέρατε Ότι …. 

Το Απαρτχάιντ (όρος που προέρχεται από τη γλώσσα Αφρικάανς και τα ολλανδικά και σημαίνει διάκριση), 

ήταν μια πολιτική των λευκών που καθόριζε και επέβαλλε τη διάκριση των ανθρωπίνων ομάδων μέσα σε ένα 

κράτος βάσει φυλετικών κριτηρίων σε καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές. Ως επίσημη κρατική πολιτική 

εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη Νότιο Αφρική από το Εθνικό Κόμμα το 1948 και καταργήθηκε στις 30 

Ιουνίου 1991. Ο όρος απαρτχάιντ χρησιμοποιείται πλέον για να υποδηλώσει κάθε πολιτική φυλετικού 

διαχωρισμού σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. 

Ο φυλετικός διαχωρισμός στη Νότιο Αφρική ξεκίνησε κατά την αποικιοκρατία. Ως επίσημη πρακτική 

θεσμοθετήθηκε μετά τις γενικές εκλογές του 1948, οπότε και ο πληθυσμός της χώρας χωρίστηκε σε 

φυλετικές κατηγορίες και οριοθετήθηκαν συγκεκριμένες περιοχές διαβίωσης για την κάθε φυλή, κάτι που 

οδήγησε σε βίαιες μετοικήσεις. Το 1970 καταργήθηκε η πολιτική εκπροσώπηση όσων δεν ήταν λευκοί και 

έγινε περιορισμός τους σε απομονωμένες «νησίδες γης», τα λεγόμενα εθνικά κρατίδια μπαντουστάν. 

Διακρίσεις υπήρχαν στον τομέα της εκπαίδευσης, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της διασκέδασης και 

άλλων δημοσίων παροχών και υπηρεσιών. 

Εντός της επικράτειας που εφαρμοζόταν η πολιτική του απαρτχάιντ αναπτύχθηκε εσωτερική αντίσταση σε 

αυτήν και βία, ενώ και στο εξωτερικό υιοθετήθηκε μακροχρόνιο εμπάργκο κατά της Νοτίου Αφρικής. Κατά τη 

δεκαετία του '80, είχε ήδη διαμορφωθεί ισχυρό αντιπολιτευτικό ρεύμα, το οποίο δεν έχασε τη δυναμική του 

παρά την προσπάθεια μεταρρυθμίσεων στην πολιτική απαρτχάιντ. Το 1990, ο Πρόεδρος Φρεντερίκ ντε 

Κλερκ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για τη λήξη του απαρτχάιντ, με αποτέλεσμα τη διεξαγωγή δημοκρατικών 

εκλογών το 1994 με τη συμμετοχή όλων των εθνοτήτων, από τις οποίες εξελέγη το Αφρικανικό Εθνικό 

Κογκρέσο με ηγέτη τον Νέλσον Μαντέλα. Ίχνη του απαρτχάιντ εντοπίζονται ακόμα, στη δεκαετία του 2010, 

στην κοινωνία και την πολιτική σκηνή της Νοτίου Αφρικής. Το 2015 οι αρχαιολόγοι είχαν ανακαλύψει πως η 

πυραμίδα Κουκουλκάν είχε χτιστεί στην κορυφή ενός υπόγειου ποταμιού. 

 

Ιστορικό και χρονικό πλαίσιο στη Νότια Αφρική 

Η Νότια Αφρική είναι μια περιοχή μεγάλης 

ποικιλομορφίας εθνικής και πολιτιστικής, η οποία έχει 

προκύψει από μια σύνθετη προϊστορία. Πριν την έλευση 

των Ευρωπαίων, οι αφρικανικοί λαοί που ζούσαν στο 

νότιο μέρος της Αφρικής διέφεραν λόγω των φυσικών 

τους χαρακτηριστικών, της γλώσσας και του τρόπου 

ζωής τους. Πιο διακριτές και μεγάλες ομάδες ήταν οι 

μπαντού, οι Κχοϊκχόι και οι Βουσμάνοι. Τον 17ο αιώνα, 

οι Ολλανδοί ίδρυσαν την Αποικία του Ακρωτηρίου 

(αργότερα Αποικία του Ακρωτηρίου της Καλής 

Ελπίδας), η οποία κατοικήθηκε σταδιακά από αποίκους 

των Κάτω Χωρών, της Γερμανίας και της Σκανδιναβίας. 

Οι απόγονοι των πρώτων αυτών κατοίκων είναι οι 

Μπόερς, οι οποίοι εν συνεχεία αποκαλούνταν 

Αφρικάνερς, προκειμένου να υποδηλώσουν την εθνική 
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τους ταυτότητα (Λευκοί) και τη θρησκεία τους (Καλβινισμός). Ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία και την 

κτηνοτροφία. Κατά την ολλανδική περίοδο, στην αποικία μεταφέρονταν χιλιάδες σκλάβοι από τη 

Μαδαγασκάρη και την Ινδονησία. Οι «μιγάδες», λοιπόν, προήλθαν από επιμειξίες διαφορετικών 

πληθυσμιακών ομάδων. Στα τέλη του 18ου αιώνα, οι Άγγλοι αρχίζουν να αποικίζουν τη Νότιο Αφρική. Το 

1814, η Αποικία του Ακρωτηρίου περνάει υπό τον έλεγχο του Ηνωμένου Βασιλείου και τα αγγλικά γίνονται 

επίσημη γλώσσα το 1822, αντικαθιστώντας τα ολλανδικά. H δουλεία καταργείται το 1833 κι έτσι είναι η 

απαρχή του Μεγάλου Ταξιδιού: της μετανάστευσης χιλιάδων Μπόερς στην ενδοχώρα, γνωστού στα 

αφρικάανς και στα ολλανδικά ως Groot Trek ή Grote Trek. Μετά την ανακάλυψη χρυσού και διαμαντιών κατά 

το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, αυξάνεται και η ευρωπαϊκή και η αφρικανική μετανάστευση. Δεκάδες 

χιλιάδες Ινδοί και Κινέζοι εργάτες καταφτάνουν στην περιοχή για να δουλέψουν στα ορυχεία ή σε γεωργικές 

δραστηριότητες. 
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ  
 

 
 

1
η
 Μέρα : Λάρνακα -  Κέιπ Τάουν 

Αναχώρηση από την Λάρνακα μέσω ενδιάμεσων σταθμών για το Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής. 

 

2
η
 Μέρα : Κέιπ Τάουν 

Άφιξη στο παραθαλάσσιο και πανέμορφο Κέιπ Τάουν. Μια πόλη με έντονη αποικιοκρατική αρχιτεκτονική, 

κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα. Έμβλημα της πόλης είναι το Table Mountain 

(επίπεδο βουνό) που δεσπόζει στο τοπίο και χαρίζει στον επισκέπτη μαγευτική θέα προς την πόλη και το 

λιμάνι της. Η επίσκεψη γίνεται με τελεφερίκ και εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα γνωρίσουμε το παλαιό λιμάνι της πόλης, γνωστό ως Water 

Front, που σήμερα κυριαρχείται από πολυτελέστατα καταστήματα, εστιατόρια, μουσεία, καφέ και μπαρ. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

3
η
 Μέρα : Κέιπ Τάουν  - Hout Bay - Ακρωτήριο Καλής Ελπίδας 

Σήμερα η μέρα μας προβλέπεται συγκλονιστική καθώς περιλαμβάνει ένα από τα πιο διάσημα γεωγραφικά 

ορόσημα στον πλανήτη, το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Αν και δεν είναι τελικά το νοτιότερο άκρο της 

Αφρικανικής Ηπείρου, ιστορικά εντούτοις σημάδεψε την εποχή των μεγάλων εξερευνητών μια που τα 

καράβια τους είτε αγκυροβόλησαν εκεί είτε το παρέπλευσαν αλλάζοντας ακριβώς σε αυτό το σημείο πορεία 

προς Δυτικά. Αφήνοντας πίσω μας λοιπόν το Κέιπ Τάουν, θα ακολουθήσουμε κι εμείς τον δυτικό αρμό της 

χερσονήσου. Πρώτος σταθμός το ψαροχώρι στο Hout Bay, από τον κόλπο του οποίου θα σαλπάρουμε για 

μια κρουαζιέρα στο νησί με τις Φώκιες. Το σκάφος παραπλέοντας τις βραχώδεις ακτές θα μας δώσει την 

ευκαιρία να παρατηρήσουμε αυτά τα “χαριτωμένα” ζώα και να τα φωτογραφήσουμε την ώρα που ξαπλωμένα 

στα βράχια απολαμβάνουν ανέμελα τον ήλιο. Στη συνέχεια θα διατρέξουμε την περιοχή του Εθνικού Πάρκου 

του Ακρωτηρίου σε μία πορεία νότια μέχρι την μύτη της χερσονήσου όπου θα επισκεφθούμε τον παλιό 

φάρο. Το μεσημέρι το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει μεσημεριανό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο της περιοχής. 

Μετά το φαγητό θα σταθούμε στην Ακτή Μπούλντερς για να απολαύσουμε μία αποικία πιγκουίνων που 

τσαλαβουτούν στα νερά και “φλυαρούν” ακατάσχετα μεταξύ τους. Η μέρα μας θα κλείσει με επίσκεψη στον 

Βοτανικό κήπο του Κιστερνμπος. Ο φημισμένος κήπος καλύπτει έκταση 5,3 τ.χλμ., από τα οποία το 7% 

καλλιεργείται και το 90% καλύπτεται από φυσικό «φάινμπος» (θάμνοι με λεπτά φύλλα) και δάση. 

 

 

4
η
 Μέρα : Κέιπ Τάουν-Ούτσχορν 

Μετά το πρωινό ξεκινάμε για να γνωρίσουμε το ιστορικό κέντρο του Κέιπ Τάουν. Κατά τη διάρκεια της 

ξενάγησης θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στην παραδοσιακή γειτονιά των μουσουλμάνων, το Βο 

Κaap, με τα σπίτια με τις στενές προσόψεις σε παστέλ χρωματισμούς. Αμέσως μετά ξεκινά το οδοιπορικό 

μας στη Διαδρομή των Κήπων. Πρόκειται για μία όμορφη διαδρομή διαμέσου του ημι-ερημικού τοπίου της 

Little Karoo. Τελικός προορισμός για σήμερα η πόλη Ούτσχορν, κοντά στην οποία θα επισκεφθούμε τα 

περίφημα σπήλαια Κανγκού. Πρόκειται για ένα υπόγειο δίκτυο από αίθουσες, περάσματα και εντυπωσιακούς 

σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η μεγάλη ζήτηση για φτερά στρουθοκαμήλων, που 

ήταν της μόδας κατά τη βικτωριανή εποχή, οδήγησε σε άνθιση τη βιομηχανία εκτροφής τους. Μια τέτοια 

φάρμα εκτροφής θα επισκεφθούμε κι εμείς σήμερα. Εκεί θα μάθουμε για τα διάφορα στάδια της ανάπτυξης 

των συμπαθών αυτών πτηνών, θα εντρυφήσουμε στις "ασυνήθιστες" διατροφικές τους συνήθειες και θα τα 

φωτογραφήσουμε. Φυσικά ένας από τους λόγους εκτροφής τους δεν είναι μόνο το φτέρωμά τους αλλά και το 

νόστιμο και υγιεινό κρέας τους. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
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5
η
 Μέρα : Ούτσχορν- Garden Route- Νάισνα 

Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε τον κόλπο Mossel, εκεί ακριβώς που το 1488 αποβιβάστηκε ο 

Βαρθολομαίος Ντιάζ. Το ομώνυμο μουσείο θα μας δώσει το έναυσμα να μιλήσουμε για την εποχή των 

μεγάλων θαλασσοπόρων, για τον εξοπλισμό τους, τις δυσκολίες τους αλλά και τα σημαντικά επιτεύγματά 

τους. Τέλος μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής θα καταλήξουμε στη πανέμορφη Νάισνα . Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

6
η
 Μέρα : Νάισνα - Κρουαζιέρα και επίσκεψη στο Πάρκο Featherbed 

Αν κάτι ξεχωρίζει αυτή την περιοχή του πλανήτη είναι η υπέροχη φύση της. Σήμερα λοιπόν θα διασχίσουμε 

με σκάφος την Λαγκούνα της Νάισνα που προστατεύεται από δύο ασβεστολιθικούς βράχους, τους Νάισνα 

Χεντς και ενώνεται με τον Ινδικό Ωκεανό. Στη συνέχεια με ειδικά οχήματα θα φτάσουμε στη δυτική άκρη και 

θα απολαύσουμε μια πεζοπορική βόλτα με συνοδεία φυσιοδίφη για να μάθουμε για την πανίδα, τη χλωρίδα 

αλλά και τη γεωλογική ιστορία της περιοχής. Εσείς βάλτε άνετα παπούτσια κι ετοιμαστείτε να αποθανατίσετε 

την απεριόριστη ομορφιά φημισμένων τοπίων και διαδρομών της Νότιας Αφρικής. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

7
η
 Μέρα : Νάισνα - Πορτ Ελίζαμπεθ - Ντέρμπαν 

Μετά το πρωινό ξεκινάμε με προορισμό το Πορτ Ελίζαμπεθ, το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι και 5η σε μέγεθος 

πόλη της χώρας χτισμένη στην είσοδο του κόλπου Αλγκόα. Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του 

2010 ήταν η αφορμή για να γίνουν έργα ανάπλασης -κυρίως στην περιοχή της προκυμαίας- κι έτσι η 

γνωριμία μας με την πόλη θα είναι σίγουρα όμορφη και ευχάριστη. Στη συνέχει με σύντομη πτήση θα 

φτάσουμε στο Ντέρμπαν, στο μεγαλύτερο λιμάνι της Αφρικής και αγαπημένη πόλη των ναυτικών. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

8
η
 Μέρα : Ντέρμπαν - Ζουλουλαντ - Χλουχλούε 

Η πρωινή πανοραμική γνωριμία μας με τη πόλη του Ντέρμπαν, που βρίσκεται στο κέντρο της 

δημοφιλέστερης παραθεριστικής ακτογραμμής της Νότιας Αφρικής, περιλαμβάνει τους περίφημους 

Βοτανικούς Κήπους, το Χρυσό Μίλι, τουριστική περιοχή μήκους περίπου 6 χλμ. που είναι γεμάτη ξενοδοχεία, 

παμπ, προβλήτες, αμμουδιές και πάγκους με χειροτεχνήματα, το Διοικητικό κέντρο και το παγκόσμια γνωστό 

λιμάνι της πόλης. Αμέσως μετά αναχώρηση για την περιοχή των Χιλίων Λόφων όπου και θα επισκεφθούμε 

μια εγκατάσταση των Ζουλού, θα μάθουμε ενδιαφέροντα στοιχεία για τη ζωή και τον πολιτισμό τους και θα 

παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς τους. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη περιοχή του 

Χλουχλούε σαφάρι. Ακολουθώντας τα ίχνη των Ζουλού που εδώ και αιώνας αναζητούσαν ακριβώς εδώ τα 

θηράματά τους, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε στη απλωσιά της σαβάνας ελέφαντες, βούβαλους και 

γιατί όχι -αν είμαστε τυχεροί- και ρινόκερους, λιοντάρια και λεοπαρδάλεις. Επιστρατεύσετε κιάλια, 

φωτογραφικές μηχανές και πολλή θετική ενέργεια. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
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9
η
 Μέρα : Χλουχλούε – Σουαζιλάνδη - Κρούγκερ Παρκ 

Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για το βασίλειο της Σουαζιλάνδης, που από το 1968 αποτελεί ανεξάρτητο 

κράτος και πήρε το όνομά της από τους Ζουάζι, την πρώτη φυλή που εγκαταστάθηκε εκεί. Σφηνωμένο στη 

νοτιοδυτική πλευρά της Νοτίου Αφρικής, «ακουμπά» στη Μοζαμβίκη και ασφυκτικά περίκλειστο όχι μόνο 

λόγω του ότι αποτελεί έναν ξεχωριστό θύλακα μέσα στο έδαφος μιας άλλης χώρας, αλλά και λόγω της 

πολιτικής κατάστασης η οποία χαρακτηρίζεται από τον αυταρχισμό και την διαφθορά των ηγετών του. Η 

χώρα -εξαιρετικά φτωχή- θα μας δώσει αφορμές να μιλήσουμε αναλυτικά για την ιστορία αλλά και το 

σύγχρονο προφίλ της διασχίζοντας τα περίχωρα της πόλης.  Λίγο μετά και αφού περάσουμε ξανά τα 

σύνορα και ξαναμπούμε στο έδαφος της Νοτίου Αφρικής φτάνουμε στο διάσημο Κρούγκερ Πάρκ. Η 

ιστορία λέει πως στα μέσα του 19ου αιώνα οι κυνηγοί είχαν αποδεκατίσει τα μεγάλα θηράματα της 

περιοχής. Έτσι το 1894 μια στενή ζώνη μεταξύ της περιοχής Κουαζούλου -Νατάλ και της 

Σουαζιλάνδης έγινε η πρώτη προστατευόμενη περιοχή, το Καταφύγιο Θηραμάτων Πονγκόλ α. 

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο πρόεδρος Πολ Κρούγκερ υπέγραψε την απόφαση για την ίδρυση του 

ομώνυμου εθνικού πάρκου. Η άγρια φύση καλύπτει 19.633 τ.χλμ., αντίστοιχη με το μέγεθος του 

Ισραήλ. Το πάρκο Κρούγκερ είναι το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο της Νότιας Αφρ ικής και 

αναμφισβήτητα, ένα από τα καλύτερα καταφύγια άγριων ζώων του κόσμου. Το απογευματινό μας 

πρώτο σαφάρι θα μας φέρει σε μία πρώτη επαφή με τη πλούσια πανίδα που έχει κάνει το πάρκο 

ευρέως γνωστό. Μετά το σαφάρι συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας στις  νοτιοδυτικές παρυφές του 

πάρκου. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

10
η
 Μέρα : Κρούγκερ Παρκ - Γιοχάνεσμπουργκ 

Νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα είναι οι καλύτερες ώρες για να επισκεφθεί κανείς ένα εθνικό Πάρκο 

στην Αφρική. Είναι η ώρα που τα ζώα κινούνται, αναζητούν την τροφή τους και μπορούν να χαρίσουν στους 

επισκέπτες μοναδικές εμπειρίες. Πολύ νωρίς λοιπόν κι εμείς ξεκινάμε για αναζήτηση της άγριας πανίδας: 

Ελέφαντες, Καμηλοπαρδάλεις, Λιοντάρια, Ρινόκεροι, Αντιλόπες και Ζέβρες. Στιγμές όμορφες σε επαφή με τη 

φύση, στιγμές γοητευτικές που θα κορυφώσουν κυριολεκτικά την ταξιδιωτική μας εμπειρία. Αμέσως μετά 

αναχωρούμε οδικώς για το Γιοχάνεσμπουργκ το οικονομικό και εμπορικό κέντρο της χώρας. Η πόλη έχει 

πολλά ονόματα και τα περισσότερα από αυτά, όπως το Εγκόλι και Γκάουτενγκ, σημαίνουν "τόπος του 

χρυσού". Πράγματι, ο χρυσός και φυσικά η «λάμψη», έχουν σηματοδοτήσει αυτό το μέρος που εξελίχθηκε 

από πρωτόγονο οικισμό χρυσωρύχων, σε μητρόπολη μέσα σε διάστημα ενός περίπου αιώνα. Άφιξη και 

μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

 

 

11
η
 Μέρα : Γιοχάνεσμπουργκ – Ορυχεία – Σοβέτο - Γιοχάνεσμπουργκ 

Πρωινή αναχώρηση για το Gold Reef City, μια ευφάνταστη ανάπλαση του Γιοχάνεσμπουργκ της δεκαετίας 

του 1890, 8 χλμ. νότια της πόλης, όπου θα επισκεφθούμε ένα παλαιό ορυχείο. Το θεματικό και ψυχαγωγικό 

αυτό πάρκο δημιουργήθηκε με σκοπό να παρουσιάσει στους επισκέπτες τη μεταμόρφωση της περιοχής από 

«οικισμό χρυσωρύχων» σε μία μοντέρνα και ζωντανή πόλη. Αμέσως μετά επιστρέφουμε στο 

Γιοχάνεσμπουργκ για να επισκεφθούμε το εκπληκτικό μουσείο του «Απαρχάιντ» καθώς και τη συνοικία 

Σοβέτο όπου βρίσκεται και το σπίτι του σπουδαίου πολιτικού Νέλσον Μαντέλα. Η πρόσφατη ιστορία της 

πόλης βαμμένη με πολύ αίμα, αγώνες και πολιτικές αντιπαραθέσεις θα είναι το βασικό αντικείμενο της 

ξενάγησης μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

12
η
 Μέρα : Γιοχάνεσμπουργκ – Πραιτόρια - Γιοχάνεσμπουργκ 

Αναχώρηση για την πρωτεύουσα Πραιτόρια. Η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση εξετάζει την πρόταση 

μετονομασίας της πόλης σε Τσουάνε, που σημαίνει "είμαστε ίδιοι". Γνωριμία με το ωραιότερο τμήμα της 

καταπράσινης και στολισμένης με Τζακαράντες πόλης. Επισκεπτόμαστε το Μνημείο Βουρτρέκερς, που 

θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της χώρας και μνημονεύει τους Αφρικάνερ που έφυγαν από το 

Ακρωτήριο τη δεκαετία του 1830 για να γλυτώσουν από τη βρετανική κυριαρχία καθώς και τα κυβερνητικά 
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κτίρια της Νοτίου Αφρικής. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο με εξαιρετική κουζίνα και επιστροφή στο 

Γιοχάνσεμπουργκ. Διανυκτέρευση.  

 

13
η
 Μέρα: Γιοχάνεσμπουργκ - Καταρράκτες Βικτώριας (Ζιμπάμπουε) 

Αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ και πτήση για την πόλη των Καταρρακτών της 

Βικτωρίας της Ζιμπάμπουε. Την εποχή της αποικιοκρατίας ήταν βρετανική αποικία και ονομαζόταν Νότια 

Ροδεσία. Έγινε ανεξάρτητη το 1965 ως Ροδεσία και μετονομάστηκε σε Ζιμπάμπουε το 1980. Το όνομα 

Ζιμπάμπουε σημαίνει "πέτρινο σπίτι" και προέρχεται από τα τεράστια πέτρινα οικοδομήματα, ερείπια της 

αρχαίας πόλης της Μεγάλης Ζιμπάμπουε, που βρίσκονται διάσπαρτα σε μια έκταση 7.200 στρεμμάτων, 

νότια της περιοχής Μασβίγκο. Μεταφορά και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας. Αμέσως μετά 

επισκεπτόμαστε τους φημισμένους Καταρράκτες της Βικτώριας. Βρίσκονται μεταξύ της Ζάμπια και της 

Ζιμπάμπουε, δημιουργούνται από τον ποταμό Ζαμβέζη και αποτελούν κάποιους από τους μεγαλύτερους 

καταρράκτες του κόσμου. Το όνομα "Βικτώρια", δόθηκε από τον Ντέιβιντ Λίβινγκστον (1813- 1873, 

Σκωτσέζος ιεραπόστολος, γιατρός και εξερευνητής της Αφρικής) προς τιμή της βασίλισσας Βικτώριας και 

είναι το όνομα το οποίο χρησιμοποιεί επίσημα η Ζιμπάμπουε για τους καταρράκτες. Αντίθετα, η Ζάμπια 

χρησιμοποιεί ως επίσημο το όνομα Mosi-oa-Tunya "Ο καπνός που βροντά". Όποια περιγραφή και να 

κάνουμε το θέαμα αυτών των καταρρακτών θα σας κόψει την ανάσα!!! 

 

14
η
 Μέρα: Καταρράκτες Βικτώριας - Εθνικό πάρκο CHOBE – Μποτσουάνα   

Πρωινή αναχώρηση για το κράτος της Μποτσουάνα, όπου και φθάνουμε σε μιάμιση περίπου ώρα. Η χώρα 

έχει έκταση 600.370 τ.χλμ. και είναι σε μεγάλο βαθμό επίπεδη και μέχρι το 70% καλύπτεται από την έρημο 

Καλαχάρι. Η οικονομία της χώρας είναι στενά συνδεδεμένη με την οικονομία της Νότιας Αφρικής και σε 

αυτήν κυριαρχούν τα ορυκτά (κυρίως διαμάντια), ο τουρισμός και η κτηνοτροφία. Έλεγχος διαβατηρίων και 

αναχώρηση για το εθνικό πάρκο Chobe. Ακολουθεί μια υπέροχη κρουαζιέρα στον ποταμό Chobe όπου θα 

απολαύσουμε ιπποπόταμους και άλλα ζώα. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Συνεχίζουμε την εξαίσια μέρα μας 

με απογευματινό σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Chobe που φημίζεται για τους πολλούς ελέφαντες. Επιστροφή 

αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στους Καταρράκτες Βικτωρίας. 

 

15
η
 & 16

η
 Μέρα : Καταρράκτες Βικτώριας – Γιοχάνεσμπουργκ – Λάρνακα  

Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση για το Γιοχάνεσμπουργκ. Στη συνέχεια αναχώρηση για την πτήση 

της επιστροφής μέσω ενδιάμεσων σταθμών. Άφιξη στην Λάρνακα  αργά το απόγευμα την 16
η
 μέρα . 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 
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Τιμές κατά Άτομο:  

Αναχώρηση Δίκλινο Μονόκλινο 

23.12.18 €4.900 €5.850 

 

Περιλαμβάνονται:  

- Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής για την Νότιο Αφρική  

- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία  4* & 4*sup & lodge στο σαφάρι με μπουφέ πρόγευμα 

καθημερινά  

- Ημιδιατροφή καθημερινά  

- Ολοήμερη εκδρομή σαφάρι στο εθνικό πάρκο CHOBE με οδικό και πλωτό σαφάρι 

- Μεταφορές/εκδρομές/ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα  

- Εισόδους σε αξιοθέατα και πάρκα κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων 

- Επίσκεψη στο Μουσείο Απαρντχάιντ και στη συνοικία Σοβέτο στο Γιοχάνεσμπουργκ 

- Ξενάγηση στην πρωτεύουσα του κράτους Πραιτώρια με είσοδο στο μνημείο Βουρτρέκερς 

- Επίσκεψη στα ορυχεία χρυσού 

- Επίσκεψη σε φάρμα στρουθοκαμήλων 

- Ανάβαση στο Τέιμπλ Μάουντεν και ξενάγηση στη συνοικία Μποκάαπ στο Κέιπ Τάουν 

- Μίνι κρουαζιέρα και οικολογική εκδρομή στη Λίμνη Νάισνα 

- Επίσκεψη με χορούς στη Ζούλουλαντ 

- Παραδοσιακό δείπνο BOMA με BBQ στους καταρράκτες Βικτώρια 

- Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’ άτομο 

- Έμπειρος  Αρχηγός /συνοδός του ταξιδιού 

- Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων  

 

 Δεν Περιλαμβάνονται:  

- Ασφάλεια Ταξιδιού  

- Ότι δεν αναφέρεται στα πιο πάνω η αναγράφεται σαν προαιρετικό η προτεινόμενο   

Πτήσεις :  

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

Λάρνακα – Αθήνα  

Αθήνα – Ντουμπάι 

10.40   

17.55 

12.25 

00.20 

Ντουμπάι – Κέιπ Τάουν 04.00 11.45 

Γιαχάνεσμπουργκ – Ντουμπάι 22.20 08.15 

Ντουμπάι – Αθήνα 

Αθήνα – Λάρνακα  

11.50 

18.30 

15.25 

20.15 

 

 


