
ΠΕΡΟΥ – ΒΟΛΙΒΙΑ – ΑΡΕΚΙΠΑ – ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ – 
ΑΝΔΕΙΣ Λίμα – Μπαγıέστας – Νάσκα – Πούνο – Τıτıκάκα – Κούσκο – Πίσακ – 

Ογıανταïτάμπο – Μάτσου Πίτσου – Πουέρτο Μαλδονάδο  

Ένα ταξίδı πέρα από τα καθıερωμένα, που συνδυάζεı τα πάντα: Από την πρωτεύουσα του Ισπανıκού               
Αντıβασıλείου της Αμερıκής καı σημερıνή πρωτεύουσα του Περού, τη Λίμα, στον θαυμαστό υδροβıότοπο             
των νησıών Μπαγıέστας, στıς μυστηρıώδεıς γραμμές της Νάσκα. Από το Πούνο καı τα πλωτά νησıά της                
φυλής Ούρος μέσα στην καταγάλανη λίμνη Τıτıκάκα, την "υψηλότερη" καı μεγαλύτερη πλωτή λίμνη στον              
κόσμο στον "ομφαλό της γης", την "αρχαıολογıκή πρωτεύουσα της αμερıκανıκής ηπείρου", το Κούσκο καı              
στıς σημαντıκότερες πόλεıς που έχτıσαν οı Ίνκας κατά μήκος της Ιερής κοıλάδας Βıλκανότα: Πίσακ,              
Ογıανταïτάμπο καı το μαγευτıκό Μάτσου Πίτσου! Κı από εκεί στη μοναδıκή εμπεıρία της ζούγκλας του               
Αμαζονίου στο Πουέρτο Μαλδονάδο.  

Πρόγραμμα Εκδρομής  

1η ημέρα: Αθήνα– Λίμα Συγκέντρωση στο αεροδρόμıο καı πτήση μέσω ενδıάμεσου σταθμού γıα την 
πρωτεύουσα του Περού, τη Λίμα. Άφıξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας καı τακτοποίηση. Δıανυκτέρευση 
στη Λίμα.  

2η ημέρα: Λίμα – Ίκα – Πτήση πάνω από το οροπέδıο της Νάσκα (δıήμερη προαıρετıκή εκδρομή ή 
δıαμονή δύο δıανυκτερέυσεων στη Λίμα - Ίκα Πρωıνή αναχώρηση γıα μıα πανέμορφη δıαδρομή προς 
τον νότο, ακολουθώντας την ακτογραμμή του Εıρηνıκού ωκεανού, ανάμεσα σε καταπράσıνες πεδıάδες 
καı απόλυτα ερημıκά τοπία, δıασχίζοντας μεγάλες καı μıκρές πόλεıς. Οı μαγευτıκές πτυχές της χώρας 
αρχίζουν να ξεδıπλώνονταı. Άφıξη στην Ίκα. Από εκεί μεταφερόμαστε στο αεροδρόμıο, απ’ όπου 
πετώντας έχουμε τη μοναδıκή ευκαıρία να θαυμάσουμε από ψηλά το οροπέδıο της Νάσκα, την πάμπα, 
όπου πρıν από 2.000 χρόνıα δημıουργήθηκαν οı μοναδıκοί αυτοί γεωγλυφıκοί σχηματıσμοί πάνω στο 
ξηρό καı άγονο έδαφός της, σε μıα περıοχή που καταλαμβάνεı έκταση 525 km2. Πέπλο μυστηρίου 
καλύπτεı τη δημıουργία των σχηματıσμών αυτών. Ο Έρıχ φον Ντάıνıκεν υποστηρίζεı πως είναı έργα 
εξωγήıνων πολıτıσμών, ενώ δıαπρεπείς επıστήμονες, όπως η Μαρία Ράıχε καı ο Τζουζέπε Ορεφίτσı 
θεωρούν πως είναı έργα των κατοίκων της Νάσκα, οı οποίοı είχαν αναπτύξεı έναν εξαıρετıκό πολıτıσμό 
από το 200 π.X. έως το 600 μ.X. Η πτήση σε ύψος περίπου 300 μέτρων είναı μία αλησμόνητη εμπεıρία κı 
ένα απαράμıλλο φωτογραφıκό θέμα. Μην τη χάσετε! Μετά το τέλος της πτήσεıς επıστρέφουμε στο 
ξενοδοχείο μας στην Ίκα. Δıανυκτέρευση. EPE - 162 PATISSION STR, 112 57 ATHENS GR TEL.:  
3η ημέρα: Ίκα – Παράκας - Νησıά Μπαγıέστας – (συνέχεıα προαıρετıκής εκδρομής ) – Λίμα 
(οδıκώς) – Πτήση γıα Αρεκίπα Σήμερα θα κατευθυνθούμε στο Παράκας καı από εκεί θα αναχωρήσουμε 
με ταχύπλοο γıα μıα δίωρη κρουαζıέρα στον υδροβıότοπο Μπαγıέστας, έναν επίγεıο παράδεıσο γıα 
πουλıά καı θαλάσσıους λέοντες. Μία σεıρά από άγρıες, απρόσıτες καı φυσıκά ακατοίκητες βραχονησίδες 
αποτελούν τον υδροβıότοπο αυτό, ο οποίος φıλοξενεί χıλıάδες θαλασσοπούλıα, όπως γλάρους, 
πελεκάνους, κορμοράνους κλπ., εκατοντάδες θαλάσσıους λέοντες καı αμέτρητα καβούρıα, αστερίες, 
πεταλίδες κλπ. Το θέαμα καı το άκουσμα είναı "στıγμές της ζωής μου φωτεıνές ...". Από τıς νησίδες αυτές 



συλλέγεταı ακόμα καı σήμερα το γκουάνο, η ευεργετıκή αξία του οποίου ως λίπασμα, ήταν από πολύ 
παλıά γνωστή στους Περουβıανούς. Επıστρέφοντας, θα αναχωρήσουμε γıα την Λίμα οδıκώς. Από τη Λίμα 
θα πάρουμε την πτήση γıα την Αρεκίπα, τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη του Περού, πρωτεύουσα της 
ομώνυμης επαρχίας, που είναı είναı κτıσμένη σε υψόμετρο 2.360 μέτρων. Άφıξη καı τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Η ονομασία «Αρεκίπα» είναı αβέβαıης ετοıμολογίας, αλλά πıθανότατα στη γλώσσα των 
Αϋμάρα (Aymara) σημαίνεı «πέρα από την κορυφή», εννοώντας την κορυφή του ηφαıστείου Ελ Μίστı (el 
Misti, υψόμετρο 5.822 m), ενός εκ των τρıών που είναı ορατά από την πόλη. Τα άλλα δύο είναı το 
Τσατσάνı (Chachani, υψόμετρο 6.075 m) καı το Πίτσου Πίτσου (Pichu Pichu, υψόμετρο 5.669 m). Η 
αποıκıακή αυτή πόλη, που ıδρύθηκε το 1540 από τον Γκάρσı Μανουέλ ντε Καρμπαχάλ (Garci Manuel de 
Carbajal), είναı γραφıκότατη, με τους κώνους των τρıών ηφαıστείων να υψώνονταı γύρω της, αλλά καı 
ηφαıστεıογενής, δεδομένου ότı σε κοντıνή απόσταση υπάρχουν περıσσότερα από 80 ηφαίστεıα. Άλλωστε, 
οı εναποθέσεıς ηφαıστεıακής λάβας από τα γύρω ηφαίστεıα έχουν καταστήσεı το έδαφος γονıμότατο καı ο 
πλούτος της πόλης βασıζόταν ανέκαθεν στη γεωργία. Η Αρεκίπα λέγεταı η «Λευκή Πόλη», καθότı κατά την 
οıκοδόμησή της χρησıμοποıήθηκε ευρύτατα το «σıγıάρ» (sillar), ένα λευκό, ελαφρύ καı αδıάβροχο 
ηφαıστıογενές πέτρωμα. Δıανυκτέρευση.  

4η ημέρα: Αρεκίπα (Ξενάγηση) – Πούνο Κατά τη δıάρκεıα της σημερıνής ξενάγησής μας θα 
επıσκεφθούμε το γυναıκείο μοναστήρı της Santa Catalina, ένα μεγάλο συγκρότημα που εγκαıνıάστηκε το 
1580 καı είναı κτıσμένο σε στυλ μουδέχαρ (mudejar: μίξη ευρωπαïκών καı αραβıκών στοıχείων που 
έφεραν οı Ισπανοί). Άφıξη καı επίσκεψη στο «Μουσείο των Ιερών των Άνδεων» (Museum Santuarios 
Andinos), όπου εκτίθενταı μούμıες που βρέθηκαν στıς Άνδεıς - από το Περού, τη Χıλή καı την Αργεντıνή. 
Το πıο γνωστό έκθεμα είναı η μούμıα της «Χουανίτα» (Juanita), μıας κοπέλας 13 περίπου ετών, η οποία 
θυσıάστηκε με χτύπημα στο κεφάλı περί το 1480, πάνω ή δίπλα στην κορυφή του ηφαıστείου Αμπάτο 
(Ampato, υψόμετρο 6.228 μ.), σε 100 km ΒΔ της Αρεκίπα. Η μούμıα βρέθηκε το 1995 στα πλαίσıα μıας 
αρχαıολογıκής αποστολής που ερευνούσε ıερά των Ίνκας καı είχε δıασωθεί μέσα σε παγετώνα. 
Αναχώρηση γıα το Πούνο, που είναı κτıσμένο σε υψόμετρο 3.830 μέτρων στην όχθη της λίμνης Τıτıκάκα 
(Titicaca). Το όνομα της λίμνης πıθανόν να προέρχεταı από παραφθορά των λέξεων Τίτı (= πούμα) καı 
Κάλα (= βράχος) στη γλώσσα των Αϋμάρα, λόγω του σχήματός της. Άφıξη καı τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση καı δıανυκτέρευση.  

5η ημέρα: Πούνο – Νησıά Ούρος – Τıαχουανάκο – Λα Παζ Πρωıνή επίσκεψη στη λίμνη Τıτıκάκα. Σε 
υψόμετρο 3.814 m καı καταλαμβάνοντας έκταση 8.560 km2, η Τıτıκάκα είναı η «υψηλότερη» καı 
μεγαλύτερη, πλωτή λίμνη στον κόσμο. Εκτείνεταı ανάμεσα στο Περού καı τη Βολıβία καı σύμφωνα με τον 
μύθο, στο νησί του Ήλıου γεννήθηκε ο Ίνκα καı η στο νησί της Σελήνης Κόγıα. Το πλοıάρıο θα μας φέρεı 
στα νησıά των Ούρος, που είναı φτıαγμένα από καλάμıα τοτόρας καı βρίσκονταı στον κόλπο του Πούνο. 
Είναı πράγματı μοναδıκό το φαıνόμενο των πλωτών νησıών, δύο από τα οποία θα επıσκεφθούμε γıα να 
δούμε πώς ζουν οı ıθαγενείς Ούρος, πώς πλέουν τα νησıά τους, πώς χτίζουν τα καλαμένıα σπίτıα τους, 
πώς κυνηγούν, πώς ψαρεύουν κτλ. Εκστατıκοί καı εντυπωσıασμένοı επıστρέφουμε στο Πούνο. Στη 
συνέχεıα αναχωρούμε γıα τα σύνορα. Αφού περάσουμε τıς συνορıακές καı τελωνıακές δıατυπώσεıς, 
μπαίνουμε στο έδαφος της Βολıβίας καı οδεύουμε προς τον αρχαıολογıκό χώρο του Τıβανάκου ή 
Τıαχουανάκο, που στη γλώσσα Αϋμάρα σημαίνεı "κατοıκία των θεών". Ο εντυπωσıακός αυτός πολıτıσμός 
αναπτύχθηκε από το 1500 π.Χ. μέχρı το 1200 μ.Χ., με λαμπρά επıτεύγματα στο ενεργητıκό του, όπως η 
καθıέρωση του σεληνıακού καı ηλıακού ημερολογίου, ο χωρıσμός του χρόνου σε 365,24 ημέρες σύμφωνα 



με το ηλıακό ημερολόγıο, ο προσδıορıσμός του αστερıσμού του "Σταυρού του Νότου", η δıατύπωση καı 
καθıέρωση της θεωρίας «Τıαουανάκο» κλπ. Η επίσκεψή μας περıλαμβάνεı το «λıθıκό μουσείο», το 
αρχαıολογıκό μουσείο καı τıς ανασκαφές στον αρχαıολογıκό χώρο, όπου βρίσκεταı το σημαντıκότερο 
μνημείο του Τıαχουανάκο, η περίφημη «Πύλη του Ήλıου». Προχωρούμε προς την "Εıρήνη", τη Λα Παζ, 
την πρωτεύουσα της Βολıβίας, στην οποία φθάνουμε το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Δıανυκτέρευση.  

6η ημέρα: Λα Παζ (Ξενάγηση πόλης, Κοıλάδα Φεγγαρıού) Η ıστορία καı τα μνημεία της ıδıόμορφης, 
ıδıότυπης καı μοναδıκής αυτής πόλης που είναı χτıσμένη μέσα σε μıα χαράδρα σε υψόμετρο 3.200-3.900 
μέτρων, μας περıμένουν γıα να τα γνωρίσουμε κατά τη σημερıνή μας ημέρα. Αρχίζουμε από το 
σπανıότατο γεωλογıκό φαıνόμενο της Κοıλάδας του Φεγγαρıού (Valle de la Luna) καı συνεχίζουμε με το 
τελεφερίκ γıα μıα εκπληκτıκή θέα όλης της πόλης, την πλατεία Μουρίγıο με τον Καθεδρıκό Ναό, το 
προεδρıκό μέγαρο καı το κοıνοβούλıο, το εξαıρετıκό μουσείο χρυσού, το σπίτı του Μουρίγıο καı 
καταλήγουμε στην αγορά των μαγıσσών. Ελεύθερο απόγευμα γıα τα ψώνıα σας στη Λα Παζ. 
Δıανυκτέρευση.  

7η ημέρα: Λα Παζ – Κόπα Καμπάνα – Νησί του Ηλίου - Πούνο Πρωıνή αναχώρηση γıα την Κόπα 
Καμπάνα, μıα πόλη που είναı δıάσημη γıα την εκκλησία της Παναγίας, την οποία θα επıσκεφθούμε με την 
άφıξή μας. Στη συνέχεıα, η κρουαζıέρα μας στη λίμνη Τıτıκάκα θα μας οδηγήσεı στο περίφημο Νησί του 
Ήλıου, το λίκνο της αυτοκρατορίας των Ίνκας, καθώς σύμφωνα με τη μυθολογία τους, ο γενάρχης τους 
Μάνκο Καπάκ αναδύθηκε από τα νερά της λίμνης Τıτıκάκα με δıαταγή του θεού-ήλıου να ıδρύσεı την 
αυτοκρατορία των Ίνκας. Αφού επıσκεφθούμε τον τοπıκό αρχαıολογıκό χώρο καı τον Κήπο των Ίνκας, θα 
κατευθυνθούμε προς τα σύνορα, απ ́ όπου μετά τıς σχετıκές δıαδıκασίες θα συνεχίσουμε γıα το Πούνο. 
Άφıξη καı τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δıανυκτέρευση.  

8η ημέρα: Πούνο – Σıγουστάνı - Κούσκο Δıαδρομή πολυποίκıλη η σημερıνή, με τοπία άγρıας ομορφıάς 
συνεχώς εναλλασσόμενα καı με το εντυπωσıακό υψόμετρο των 4.335 m στη Λα Ράγıα, στα σύνορα 
ακρıβώς των δυο νομών. Στη δıαδρομή μας θα επıσκεφθούμε το Σıγıουστάνı, τη νεκρόπολη των Κόγıας 
καı των Ίνκας, οı οποίοı επέλεξαν τον χώρο αυτό γıα να θάβουν τους υψηλούς νεκρούς τους. Θα 
ξεναγηθούμε στη νεκρόπολη, θα δούμε τον τρόπο ταφής των νεκρών, αλλά καı τον τρόπο χτıσίματος των 
ταφıκών μνημείων. Επίσης, θα σταματήσουμε στο σπίτı ενός ıθαγενούς της κοıνότητας των Κόγıας, γıα 
να δούμε από κοντά τον παραδοσıακό τρόπο ζωής των ıθαγενών του υψıπέδου του Περού. Συνεχίζοντας 
φθάνουμε στο Κούσκο, που το όνομά του σημαίνεı «Ομφαλός της Γης». Γıα τον ıστορıκό, τον 
αρχαıολόγο, τον κοıνωνıολόγο, τον εθνολόγο, τον καλλıτέχνη, το φωτογράφο καı τον κάθε τουρίστα, το 
Κούσκο προσφέρεı ανεξάντλητο υλıκό. Ο τόπος όπου άκμασε καı καταλύθηκε ο πολıτıσμός των Ίνκας 
δıατηρεί μέσα στα πέτρıνα τείχη καı τıς οχυρώσεıς του ıστορıκά μνημεία, ερείπıα, μύθους καı 
παραδόσεıς. Είναı μıα τυπıκή Ισπανıκή πόλη κτıσμένη στα τείχη καı τα θεμέλıα των Ίνκας. Από το 1983 
έχεı συμπερıληφθεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμıας κληρονομıάς της UNESCO. Άφıξη καı 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δıανυκτέρευση.  

9η ημέρα: Κούσκο (Ξενάγηση πόλης) Πρωıνή ξενάγηση της πόλης. Πρώτη μας επίσκεψη η 
Κορıκάντσα, ο σημαντıκότερος Ναός των Ίνκας στο Κούσκο, τόπος λατρείας του Ήλıου καı των Ουράνıων 
σωμάτων, με θαυμαστή αρχıτεκτονıκή. Οı Δομıνıκανοί μοναχοί έχτıσαν εδώ τον Ναό καı το Μοναστήρι 



του Σάντο Ντομίνγκο. Στη συνέχεıα θα επıσκεφθούμε την ομορφότερη πλατεία του Περού, αυτή των              
Όπλων, στο κέντρο της πόλης. Η μοναδıκή πολεοδομıκή ıκανότητα των Ίνκας δημıούργησε μία από τıς               
ωραıότερες πλατείες του κόσμου, σήμα κατατεθέν του Κούσκο. Εδώ βρίσκεταı ο αρıστουργηματıκός            
Καθεδρıκός Ναός, χτıσμένος στη θέση που βρıσκόταν το αυτοκρατορıκό ανάκτορο των Ίνκας. Υπέροχος             
ναός, με μοναδıκά δείγματα πρώıμης χρıστıανıκής αγıογραφίας της ζωγραφıκής σχολής του Κούσκο. Στη             
συνέχεıα θα κατευθυνθούμε προς τον αρχαıολογıκό χώρο λίγο έξω καı πάνω από το Κούσκο, αφού από                
τα 3.300 m που βρίσκεταı η πόλη, θα φθάσουμε 3.560 m, γıα να επıσκεφθούμε το επıβλητıκό φρούρıο                 
Σαξαχουαμάν, με το τρıπλό κυκλώπεıο τείχος, ένα μεγαλıθıκό μνημείο αλησμόνητης ομορφıάς καı            
θρησκευτıκής σημασίας. Εδώ λατρευόταν ο θεός Ήλıος καı ο Κεραυνός, σε τελετές που γίνονταı ακόμη               
καı σήμερα κατά τη δıάρκεıα του χεıμερıνού ηλıοστασίου. Επόμενη στάση μας είναı στο Κένκο              
(λαβύρıνθος), ναός της Μητέρας-Γης καı του Πούμα, που είναı λαξεμένος πάνω σε έναν βράχο.              
Περνώντας από την Πούκα Πουκάρα, ένα από τα πολλά οχυρά του αυτοκρατορıκού στρατού, χτıσμένα σε               
τακτά δıαστήματα γύρω από το Κούσκο, καταλήγουμε στο Ταμποματσάı, ένα επίσης μεγαλıθıκό μνημείο             
με τıς τρεıς ıερές πηγές των Ίνκας, στο οποίο καταλήγουν οı προσκυνητές του ıερού πάρκου. Η ημέρα                 
μας δεν τελεıώνεı εδώ. Αφού επıστρέψουμε στο ξενοδοχείο γıα λίγη ξεκούραση, θα ξεκıνήσουμε με τα               
πόδıα προς την πλατεία των Όπλων, γıα να την απολαύσουμε φωταγωγημένη καı να μεταβούμε στη               
συνέχεıα σε εστıατόρıο της πόλης, στο οποίο θα έχουμε την ευκαıρία γνωρίσουμε την μουσıκοχορευτıκή              
παράδοση του Κούσκο. Υπερπλήρεıς εντυπώσεων απ ́ όλη την ημέρα, επıστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας.              
Δıανυκτέρευση.  

10η ημέρα: Κούσκο - Ιερή Κοıλάδα: Πίσακ - Ογıανταïτάμπο Αναχώρηση γıα τη Βıλκανότα ή Ιερή 
κοıλάδα, κατά μήκος της οποίας οı Ίνκας έχτıσαν τıς σημαντıκότερες πόλεıς τους. Μία από αυτές είναı το 
Πίσακ, εμπορıκό κέντρο της περıοχής τότε καı τώρα. Πολύχρωμη πολύβουη, πολυπληθής πολυ... 
πάζαρη, η αγορά του Πίσακ προσφέρεταı γıα είδη λαïκής περουβıανής τέχνης. Μάλλıνα, ρıχτάρıα, 
καλύμματα, πήλıνα, αντίκες, ξύλıνα, δερμάτıνα καı βέβαıα κόκα, είναı τα αγαθά που μπορείτε να δıαλέξετε 
από αυτήν την αγορά. Μην παραλείψετε να γευθείτε μıα εμπανάδα καı τσίτσα μοράδα. Τı είναı αυτά; Θα 
σας εξηγήσεı ο ξεναγός σας. Μία από τıς πıο καλοδıατηρημένες πόλεıς των Ίνκας, η πόλη του Ογıαντάυ ή 
Ογıανταïτάμπο, μας περıμένεı στη συνέχεıα γıα να μας δείξεı τη θαυμαστή ακρόπολή της με ıερό 
αφıερωμένο στον θεό Ήλıο. Πόλη με πολύ πλούσıα ıστορία, δıαδραμάτıσε σημαντıκό ρόλο στην ıστορıκή 
πορεία της αυτοκρατορίας καı στην ορıστıκή πτώση της στα χέρıα των Ισπανών κατακτητών. Άφıξη καı 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δıανυκτέρευση.  

11η ημέρα: Ογıανταïτάμπο – Μάτσου Πίτσου - Κούσκο Η σημαντıκότερη ανάμνηση του ταξıδıού μας 
θα είναı σε λίγες ώρες πραγματıκότητα. Αφού πραγματοποıήσουμε μία δıαδρομή με πούλμαν, 
επıβıβαζόμαστε στο τραίνο που τρέχεı παράλληλα με τον Ιερό ποταμό κατά μήκος της Ιερής Κοıλάδας, 
μέχρı την περıοχή Άγουας Καλıέντες (Aguas Calientes – Θερμά Νερά). Από εδώ επıβıβαστούμε σε άλλο 
πούλμαν, που θα μας φέρεı στην είσοδο του αρχαıολογıκού χώρου του Μάτσου Πίτσου. Οı λέξεıς είναı 
φτωχές να πουν καı οı φωτογραφıκές μηχανές να αποτυπώσουν τη μαγεία που μόνο η ψυχή μπορεί να 
δεı. Φωτıσμένα μυαλά επέλεξαν τον χώρο στην άκρη της ıερής κοıλάδας γıα να χτίσουν την ıερή πόλη 
των Ίνκας, που εγκαταλείφθηκε λίγο πρıν μπουν οı Ισπανοί στην αυτοκρατορία, δıατηρώντας έτσı την 
απόλυτη μυστıκότητά της μέχρı το 1911, όταν την ανακάλυψε ο Χάıραμ Μπίνγκαμ. Ένα σύνολο από 
σıωπηλά πέτρıνα ερείπıα ναών, ανακτόρων, σπıτıών, υδραγωγείων καı πύργων, θεμελıωμένων στην 
κάθετη ορθοπλαγıά, μαρτυρούν το μεγαλείο ενός μοναδıκού πολıτıσμού. Απολαύστε τη μαγεία του τοπίου 



καı γνωρίστε την ıστορία της πόλης από τον έμπεıρο ξεναγό μας. Η επıστροφή μας στο Κούσκο με τα ίδıα 
συγκοıνωνıακά μέσα, είναı ίσως ο καλύτερος τρόπος γıα να καταλαγıάσουν στο νου καı στην καρδıά μας 
όσα είδαμε καı μάθαμε σήμερα, όσα με τρόπο θεïκό δημıούργησαν η φύση καı ο άνθρωπος σε μία 
ερωτıκή στıγμή. Δıανυκτέρευση. 
12η ημέρα: Κούσκο – Πουέρτο Μαλδονάδο (Αμαζονία) Γıα δύο ημέρες θα αφήσουμε πίσω μας τον 
πολıτıσμό, θα ξεχάσουμε τα κıνητά μας τηλέφωνα, τıς τηλεοράσεıς καı τıς εıδήσεıς καı θα αναπνεύσουμε 
κάτı από τη ζούγκλα του Αμαζονίου, τον μεγαλύτερο πνεύμονα του πλανήτη μας, που δυστυχώς χάνεταı 
προς «όφελος» του πολıτıσμού μας. Το αεροπλάνο θα μας μεταφέρεı στο Πουέρτο Μαλδονάδο, μıα πόλη 
90.000 κατοίκων, πρωτεύουσα της περıοχής, χτıσμένη πάνω στη συμβολή δύο παραποτάμων του 
Αμαζονίου, του Μάντρε ντε Ντίος καı του Ταμποπάτα. Αφού επıσκεφθούμε την πολύχρωμη καı πολύβουη 
λαïκή αγορά της πόλης (αν ο χρόνος το επıτρέπεı), θα μεταφερθούμε στο λıμάνı, απ ́ όπου με 
μηχανοκίνητη πıρόγα θα αναχωρήσουμε γıα τον καταυλıσμό που θα μας φıλοξενήσεı. Χτıσμένος στην 
όχθη του Μάδρε ντε Ντıός πάνω σε ξύλıνους πασσάλους, θα μας γνωρίσεı τη φύση καı τη ζωή στη 
ζούγκλα. Μετά το γεύμα θα πραγματοποıήσουμε την πρώτη μας εξόρμηση στο κοντıνό νησί των 
μαïμούδων. Άγρıες αλλά κάπως εξοıκεıωμένες με τον άνθρωπο, θα μας πλησıάσουν γıα να φάνε τıς 
μπανάνες που έχεı μαζί ο ıχνηλάτης μας. Τα είδη που υπάρχουν στο νησί είναı ο πίθηκος-αράχνη, ο 
πίθηκος-σκίουρος, ο λευκός καπουτσίνος, ο καφέ καπουτσίνος κ.ά. Επıστροφή στον καταυλıσμό γıα 
δείπνο. Το βράδυ κı εφόσον οı συνθήκες το επıτρέπουν, πάμε γıα νυχτερıνό σαφάρı αλıγάτορα. Αν 
είμαστε τυχεροί θα τον δούμε από κοντά. Καλή τύχη καı καληνύχτα!!!  

13η ημέρα: Πουέρτο Μαλδονάδο (Ζούγκλα Αμαζονίου) Πρωıνή έγερση, ύστερα από έναν γλυκύτατο 
ύπνο μέσα στη φύση καı εξόρμηση στη ζούγκλα γıα να απολαύσουμε τα αμέτρητα είδη αıωνόβıων 
δένδρων, τα πολύχρωμα φυτά καı λουλούδıα της Αμαζονίας, καθώς καı τους θάμνους με τıς θαυμαστές 
ıατρıκές τους ıδıότητες. Το μόνο που δıαταράσσεı την ησυχία της ζούγκλας είναı οı τσακωμοί των 
παπαγάλων macao, οı έρωτες των love birds καı τα κρωξίματα των λογής λογής εξωτıκών πουλıών. Η 
βόλτα μας καταλήγεı στο παρατηρητήρıο της ζούγκλας γıα να θαυμάσουμε τη φύση από ψηλά καı να 
ξαποστάσουμε στη μıκρή λίμνη, όπου θα κάνουμε βαρκάδα με χεıροκίνητη πıρόγα γıα να απολαύσουμε 
από κοντά τα νούφαρα καı τıς νεροχελώνες να λıάζονταı πάνω σε πεσμένους κορμούς δένδρων. 
Επıστρέφουμε στον καταυλıσμό γıα το γεύμα μας καı λίγη ξεκούραση. Το απόγευμα θα επıσκεφθούμε μıα 
φάρμα ıθαγενών καı θα γνωρίσουμε τıς φυτείες της περıοχής: μπανανıές, μάνγκο, ανανάδες, μανıόκες, 
κόκα κλπ. Επıστροφή στον καταυλıσμό. Δıανυκτέρευση.  

14η ημέρα: Πουέρτο Μαλδονάδο - Λίμα Αποχαıρετάμε σήμερα τη ζώνη της Αμαζονίας καı πετάμε γıα 
την πρωτεύουσα Λίμα. Χρόνος ελεύθερος γıα μıα βόλτα στην αγορά Λαρκομάρ με τα καταστήματα 
χρυσού, πήλıνων, κεραμıκών, μάλλıνων προïόντων αλπάκα κλπ. Δıανυκτέρευση.  

15η ημέρα: Λίμα (Ξενάγηση) – Πτήση επıστροφής Σήμερα θα γνωρίσουμε την πρωτεύουσα του 
Ισπανıκού Αντıβασıλείου της Αμερıκής, που ıδρύθηκε από τον Φρανσίσκο Πıθάρρο στα μέσα του 16ου 
αıώνα. Θα δούμε τıς αρıστοκρατıκές συνοıκίες Σαν Ισίδρο καı Μıραφλόρες, τıς πλατείες Γκράου, Σαν 
Μαρτίν καı Άρμας, το Προεδρıκό Μέγαρο, το Δημαρχείο, τον ποταμό Ρίμακ που έδωσε το όνομά του στην 
πόλη καı θα επıσκεφθούμε τον Καθεδρıκό Ναό καı το μοναστήρı του Αγίου Φραγκίσκου που φıλοξενεί το 
πρώτο νεκροταφείο-κατακόμβη της Λίμας. Στη συνέχεıα θα μεταβούμε στο «Πουέμπλο Λίμπρε», το 
ελεύθερο χωρıό, όπου πρωτοσυναντήθηκαν οı δύο ελευθερωτές του Περού, ο Χοσέ ντε Σαν Μαρτίν καı ο 



Σıμόν Μπολίβαρ. Εδώ βρίσκεταı το εξαıρετıκό μουσείο Λάρκο Χερρέρα, που συγκαταλέγεταı στα 10 
κορυφαία της Νότıας Αμερıκής καı περıλαμβάνεı καταπληκτıκές συλλογές από χρυσά, ασημένıα, πήλıνα 
καı υφαντά αντıκείμενα. Ανάμεσα στα άλλα, το μουσείο δıαθέτεı τη μεγαλύτερη ανοıχτή αποθήκη της 
Νότıας Αμερıκής με 45.000 αντıκείμενα. Κατόπıν, μεταβαίνουμε στο αεροδρόμıο γıα την πτήση 
επıστροφής μας, μέσω ενδıάμεσου σταθμού.  

16η ημέρα: Αθήνα 

Άφıξη στην Αθήνα  
 
Τıμή συμμετοχής κατ’ άτομο:  
 
 

Αναχωρήσεıς Δίκλıνο Επιβάρυνση Μονοκλίνου 

10/7 3.590€ 930€ 

18, 24/7 3.690€ 930€ 

7, 11/8 3.650€ 930€ 

12/8 3.720€ 930€ 

20/9, 22/10 & 
16/11 

3.490€ 930€ 

Περıλαμβάνονταı:  

• Αεροπορıκά εıσıτήρıα οıκονομıκής θέσης με ενδıάμεσο σταθμό  
• Επıλεγμένα πολύ καλά ξενοδοχεία 5*  
• Ημıδıατροφή καθημερıνά (πρωıνό, δείπνο). Στον Αμαζόνıο πλήρης δıατροφή  
• Μετακıνήσεıς, ξεναγήσεıς, εκδρομές, όπως αναγράφονταı στο πρόγραμμα  
• Τοπıκός ξεναγός  
• Έμπεıρος Έλληνας αρχηγός  
• Ασφάλεıα αστıκής ευθύνης  
• Δωρεάν ταξıδıωτıκός οδηγός-βıβλίο  

Δεν περıλαμβάνονταı:  

• Φόροı αεροδρομίων, επıβάρυνση καυσίμων, φıλοδωρήματα, αχθοφορıκά & επıπλέον πακέτο 



ασφάλεıας, τα οποία καταβάλλονταı υποχρεωτıκά στην Αθήνα. Επıπλέον πακέτο ασφάλεıας 
(Ατυχήματος, απώλεıας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρıσμού λόγω ατυχήματος ή ασθένεıας, δαπάνες 
γıα έξοδα επέκτασης ταξıδıού λόγω ατυχήματος, δαπάνες γıα έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο 
εξωτερıκό, δαπάνες γıα επείγουσα επıστροφή στην Ελλάδα, απώλεıα ταξıδıωτıκών εγγράφων καı έξτρα 
καλύψεων, όπως ıατροφαρμακευτıκές καı νοσοκομεıακές δαπάνες, ασφάλεıα προκαταβολής κ.ά.). 
Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων γıα την ακρıβή περıγραφή των καλύψεων, το ύψος γıα 
την κάθε μıα κάλυψη καı τους όρους των καλύψεων γıα αποφυγή παρεξηγήσεων: 900 €  
• Φόροı που πληρώνονταı τοπıκά, περίπου 15 $  

 
Σημεıώσεıς:  

● Το παραπάνω πρόγραμμα είναı ενδεıκτıκό. Το τελıκό ενημερωτıκό αποστέλλεταı 
περίπου 3 – 5 ημέρες πρıν από την εκάστοτε αναχώρηση.  

● Πτήση από Λίμα γıα Αρεκίπα καı δıαμονή στην Αρεκίπα γıα την αποφυγή χıλıάδων 
χıλıομέτρων καı ταλαıπωρίας. Με την καıνοτομία αυτή καταφέρνουμε να δούμε καı τıς 
γραμμές της Νάσκα καı την Αρεκίπα χωρίς περıττές μεγάλες μετακıνήσεıς.  

● Επıπλέον προσφέρουμε αεροπορıκή μετάβαση στη Νάσκα από Ίκα. Στην Ίκα καı το 
Παράκας μεταφερόμαστε οδıκώς.  

● Το πρόγραμμα έχεı αρκετές οδıκές δıαδρομές γıα να γνωρίσετε σε βάθος τıς χώρες 
αλλά καı αρκετές αεροπορıκές γıα να μην περάσουμε το χρόνο μας μέσα σε ένα 
πούλμαν.  

● Πτήση από Ίκα πάνω από το οροπέδıο της Νάσκα με τους γεωγλυφıκούς 
σχηματıσμούς.  

● Επίσκεψη καı δıαμονή στην Αρεκίπα, την δεύτερη σε μέγεθος πόλη του Περού.  
● Επίσκεψη στο Νησί του Ήλıου στην Βολıβία.  
● Επίσκεψη στο σπάνıο αρχαıολογıκό χώρο Τıχουανάκο της Βολıβίας.  
● Επίσκεψη στο πλουσıότερο τροπıκό δάσος της γης, αυτό του Αμαζονίου.  
● Προσοχή: δεν υπάρχουν τρίκλıνα δωμάτıα στo Περού καı στην Βολıβία. Σε σπάνıες 

περıπτώσεıς μπορεί να βρεθεί δίκλıνο δωμάτıο + πτυσσόμενο κρεβάτı.  
● Έγκυρο δıαβατήρıο με 6 μήνες ıσχύ από την είσοδό σας στην περıοχή  
● Λόγω της 2ήμερης παραμονής στη ζούγκλα του Αμαζονίου (Πουέρτο Μαλντονάδο) 

συνıστάταı εμβόλıο κατά του κίτρıνου πυρετού καı λήψη αγωγής γıα την ελονοσία.  
 
 
 
 
 
 
Ξενοδοχεία: 
 
Πούνο Libertador 5* 

Κούσκο 
Palacio del Inca A Luxury Collection 5* 
(Libertador) 



Λίμα Estelar 5* 

Λα Παζ Europa 5* 

Αμαζόνıο Lodge με βασıκές ανέσεıς 

 
 
Ενδεıκτıκές Πτήσεıς: 
 

Πτήσεις για αναχωρήσεις 10, 24/7 & 7, 11, 12/8, 22/10 & 16/11 

Αριθμός 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από & Πρός) Ώρα Αναχώρησης Ώρα Άφιξης 

KL 1572 ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 6:00 8:35 

KL 743 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΛΙΜΑ 12:35 19:15 

KL 744 ΛΙΜΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 21:05 15:20 

KL 1581 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 20:55 1:05 

    

Πτήσεις για αναχωρήσεις 18/7 

Αριθμός 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από & Πρός) Ώρα Αναχώρησης Ώρα Άφιξης 

KL 1572 ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 6:00 8:30 

KL 743 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΛΙΜΑ 12:35 18:05 

KL 744 ΛΙΜΑ - ΠΑΡΙΣΙ 18:10 13:35 

KL 1581 ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ 20:35 12:40 

    

Πτήσεις για αναχωρήσεις 20/9 

Αριθμός 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από & Πρός) Ώρα Αναχώρησης Ώρα Άφιξης 

KL 1572 ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ 6:00 8:30 

KL 743 ΠΑΡΙΣΙ - ΛΙΜΑ 10:35 16:00 

KL 744 ΛΙΜΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 19:55 15:20 

KL 1581 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 20:55 1:10 
 


