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1                 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΑΝΕΑΝΗΑ - ΕΑΝΕΗΒΑΡΖ - 10εκ. 

ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΣΑΞΗΓΗ 
 

Σν έδαθνο ηεο Σαλδαλίαο έρεη δηαηεξήζεη θαη απνθαιύςεη κέρξη ζήκεξα ηα θαιύηεξα θαη 

πινπζηόηεξα ίρλε ησλ πξώησλ αλζξσπόκνξθσλ όλησλ πεξίπνπ 2 εθαη. ρξόληα πξηλ. 

ήκεξα, ζηε ρώξα πνπ δεζπόδεη ν επηβιεηηθόο θώλνο ηνπ Κηιηκάληδαξνπ (5.895 κ.) κε ηηο 

ρηνλνζθέπαζηεο θνξθέο, δνπλ πάλσ από 120 θπιέο, νη νπνίεο δηαηεξνύλ αλέπαθεο ηηο 

ζπλήζεηέο ηνπο θαη δνπλ αζθώληαο ηηο παξαδνζηαθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο. Σν κεγαιύηεξν, 

όκσο, ζέιγεηξν ηνπ ηαμηδηνύ είλαη ε Εαλδηβάξε κε ηηο παξαιίεο ηεο, ηα γξαθηθά ςαξνρώξηα, ηα 

παιηά αξαβηθά θηίξηα ηεο πόιεο θαη ηηο θαηαπξάζηλεο εμνρέο κε θπηείεο από θνηληθόδεληξα θαη 

γαξίθαια. Έλα ηαμίδη γεκάην από κπξσδηέο θαη ςηζύξνπο. 
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…εζείο ην μέξαηε; 
 
 

Εαλδηβάξε 

 

 

Ζ 

Εαλδηβάξε απνηέιεζε ζεκαληηθό ζηαζκό ηνπ εκπνξίνπ αλάκεζα ζηελ Αθξηθή, ζηελ Αξαβία, 

ζηελ Πεξζία θαη ζηελ Ηλδία, γηα πεξηζζόηεξα από 2.000 ρξόληα. Γνύινη, ειεθαληόδνλην θαη 

κπαραξηθά ήηαλ ηα βαζηθόηεξα δηαθηλνύκελα αγαζά. Σνλ 10ν αηώλα Πέξζεο από ηελ επαξρία 

ηξάδ ίδξπζαλ εκπνξηθή απνηθία θαη ηνλ 15ν αηώλα, κεηά ηνλ πεξίπινπ ηεο Αθξηθήο από ηνλ 

Βάζθν ληα Γθάκα, ε ζαιαζζνθξάηεηξα Πνξηνγαιία δεκηνύξγεζε ζην λεζί κόληκε λαπηηθή 

βάζε. ηα ηέιε ηνπ 17νπ αηώλα ν ζνπιηάλνο ηνπ Οκάλ έδησμε ηνπο Πνξηνγάινπο θαη 

πξνζάξηεζε ην λεζί ζην θξάηνο ηνπ. Μάιηζηα, κεηέθεξε εδώ ηελ πξσηεύνπζά ηνπ, 

εγθαηληάδνληαο ηελ πξώηε πεξίνδν αθκήο ηεο ηόνπλ Σάνπλ. 

Σνλ 19ν αηώλα έθηαζαλ ζηε Εαλδηβάξε νη Άγγινη απνηθηνθξάηεο: από εδώ νξγάλσζαλ ηηο 

απνζηνιέο ηνπο ζηελ επεηξσηηθή Αθξηθή νη εμεξεπλεηέο Λίβηλγθζηνλ θαη πηθ. Ζ λεζησηηθή 

ρώξα παξέκεηλε πξνηεθηνξάην ηεο Βξεηαλίαο σο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1964. Αθνινύζεζε κηα 

αηκαηεξή επαλάζηαζε, ε νπνία εθζξόληζε ηνλ ζνπιηάλν θαη εμεδίσμε ηνπο πεξηζζόηεξνπο 

θαηνίθνπο αξαβηθήο, πεξζηθήο θαη ηλδηθήο θαηαγσγήο. Σελ ίδηα ρξνληά ε Εαλδηβάξε ελώζεθε 

κε ην απέλαληη απειεπζεξσκέλν πξνηεθηνξάην ηεο Σαγθαλίθαο γηα λα απνηειέζνπλ καδί ηελ 

Δλσκέλε Γεκνθξαηία ηεο Σαλδαλίαο. 

 

…θαη θάηη αθόκα: Ο ΦξέληηΜέξθηνπξη (FarrokhBulsara) θύξηνο ηξαγνπδηζηήο ηνπ ξνθ 
ζπγθξνηήκαηνο Queen, γελλήζεθε ζηε ηόνπλ Σάνπλ ηεο Εαλδηβάξεο! 
Πηλαθνζήθε 
 

 
(http://www.tovima.gr /Ξεπαπαδάκος Γιώργος)  
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΑΝΕΑΝΗΑΕΑΝΕΗΒΑΡΖ 
 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

Ζκέξα 1ε: Αζήλα - Εαλδηβάξε 

Αλαρώξεζε γηα ην κεγαιύηεξν ζέξεηξν ηεο Σαλδαλίαο ζηνλ ηλδηθό σθεαλό, ην λεζί ηεο 

Εαλδηβάξεο, κέζσ Νηόρα. Άθημε αξγά ην κεζεκέξη ζην αεξνδξόκην ηεο Εαλδηβάξεο θαη άκεζε 

κεηαθνξά ζην μελνδνρείν καο, ζηελ πξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ, ην κνλαδηθό ηόνπλ Σάνπλ 

(Πέηξηλε Πόιε). Παξαιαβή ησλ δσκαηίσλ. Υξόλνο ειεύζεξνο γηα μεθνύξαζε, δηαλπθηέξεπζε. 

 

Ζκέξα 2ε: Εαλδηβάξε 

Σν ηόνπλ Σάνπλ είλαη ε παιηά πόιε ηνπ λεζηνύ θαη είλαη ην Πνιηηηζηηθό θέληξν ηνπ θαη 

επηιεγκέλν ζαλ Παγθόζκηα Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά από ηελ ΟΤΝΔΚΟ. Πξσηλή μελάγεζε 

ζηελ πόιε κε ην ηδηαίηεξα κπζηεξηαθό ύθνο θαη ηα απνκεηλάξηα ηεο αξαβηθήο επηξξνήο. Παιηά 

ζπίηηα, ζηελά ζνθάθηα θαη αγνξέο πνπ κνζρνβνινύλ κπαράξηα, είλαη κεξηθά από ηα αμηνζέαηα 

πνπ ζα ζαπκάζνπκε. Αλ δελ ρνξηάζεηε από ηελ μελάγεζή καο, κπνξείηε λα θάλεηε ηηο 

πξνζσπηθέο επηζθέςεηο πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ, ην ειεύζεξν απόγεπκά ζαο. 

 

Ζκέξα 3ε: Εαλδηβάξε 

ήκεξα ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα σξαία εθδξνκή ζην PrisonIsland. Σν λεζί ήηαλ 

αθαηνίθεην έσο ην 1860, όηαλ ν πξώηνο ζνπιηάλνο ηεο Εαλδηβάξεο ην δώξηζε ζε δύν Άξαβεο 

νη νπνίνη ην ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα ζηεγάδνπλ/θπιαθίδνπλ ζθιάβνπο πξηλ ηνπο ζηείινπλ ζην 

εμσηεξηθό ή ηνπο πνπιήζνπλ ζηελ Αγνξά θιάβσλ ηεο StoneTown. ηε ζπλέρεηα άιιαμε 

ηδηνθηεζία θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο λεζί θαξαληίλαο γηα όζνπο είραλ πξνζβιεζεί από ηνλ 

θίηξηλν ππξεηό. 

ήκεξα ην λεζί είλαη ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο θαη δηαζέηεη εθπιεθηηθή παξαιία θαη έλα κέξνο 

ζην νπνίν δνπλ πξνζηαηεπκέλεο νη γηγάληηεο ρειώλεο Aldabra ηηο νπνίεο αξρηθά δώξηζε ζηνλ 

θπβεξλήηε ηεο Εαλδηβάξεο ν θπβεξλήηεο ησλ εϋρειιώλ. Απόγεπκα ειεύζεξν. 
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Ζκέξα 4ε: Εαλδηβάξε 

Γξνζηζηείηε ζε θάπνηα από ηηο ηξνπηθέο παξαιίεο ηνπ λεζηνύ πνπ πιαηζηώλνπλ ηελ πόιε κε 

ηελ ςηιή ιεπθόρξπζε άκκν θαη ηα ζκαξαγδέληα λεξά κε ηνπο θνξαιιηνγελείο ζρεκαηηζκνύο, 

ραιαξώλνληαο ζηνπο ήρνπο ησλ αθξηθαληθώλ ξπζκώλ. 

 

Ζκέξα 5ε: Εαλδηβάξε - Αξνύζα - Λίκλε Μαλπάξα 

Ακέζσο κεηά ην πξσηλό, κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηε γξαθηθή Αξνύζα. 

Αλαρώξεζε γηα ην πξώην Πάξθν ηνπ ζαθάξη ζην ηαμίδη καο, ηε ιίκλε Μαλπάξα πνπ 

ζπγθεληξώλεη έλαλ κεγάιν αξηζκό από ζπάληα πηελά θη εξπεηά. ηε ζπλέρεηα ζα μεθηλήζνπκε 

γηα ηελ πξώηε γλσξηκία καο κε ηα άγξηα δώα! 

 

Ζκέξα 6ε: Λίκλε Μαλπάξα - εξελγθέηη 

Ζ ζεκεξηλή δηαδξνκή ζα καο θέξεη ζην πην γλσζηό πάξθν ηεο Σαλδαλίαο, ην εξελγθέηη. Αλ θαη 

ιηγόηεξν δξακαηηθό από ην επόκελν, ζπγθεληξώλεη πιήζνο από άγξηα δώα. Γηάθνξεο θπιέο πνπ 

ιεο θαη ν ρξόλνο γη’ απηνύο ζηακάηεζε ζε πξνεγνύκελνπο αηώλεο, δνπλ ζε ιαζπόζπηηα ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή θαη πξνζθέξνπλ αλεπαλάιεπηεο ζπγθηλήζεηο. ηόρνο καο είλαη λα δνύκε ηα 

ιεγόκελα 5 «κεγάια»: ιηνληάξη, ιενπάξδαιε, ξηλόθεξν, ειέθαληα θαη αγξηνβνύβαιν. Οη 

πηζαλόηεηεο λα ηα δνύκε όια ζε έλα ηαμίδη, είλαη κηθξέο, αλ αλαινγηζηνύκε όηη άλζξσπνη πνπ ην 

έρνπλ απνηνικήζεη πνιιέο θνξέο δελ ην θαηάθεξαλ. Ωζηόζν αλ ππάξρεη κία πηζαλόηεηα, απηή δεη 

κόλν ζην εξελγθέηη θη εκείο δελ ζα ηελ αθήζνπκε λα πάεη ρακέλε! Γηαλπθηέξεπζε ζην πάξθν. 

 

Ζκέξα 7ε: εξελγθέηη 

Σν πάξθν θαιύπηεη 14.750 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα θαη πεξηιακβάλεη πεδηάδεο θαη ζαβάλεο 

παξόρζηνπ δάζνπο θαη δαζσδώλ εθηάζεσλ. Βξίζθεηαη ζηε βνξεηνδπηηθή Σαλδαλία θαη ην 

βόξεην άθξν ηνπ θηάλεη ζηα ζύλνξα κε ηελ Κέλπα. Άιιε κηα κέξα γηα λα ραξνύκε ην νινήκεξν 

ζαθάξη θαη λα ζαπκάζνπκε ηελ άγξηα δσή. 

 

Ζκέξα 8ε: εξελγθέηη - ΝγθόξνΝγθόξν 

Μεηά ην πξσηλό καο ζπλερίδνπκε γηα ην Δζληθό Πάξθν ηνπ ΝγθόξνΝγθόξν. ηε δηαδξνκή καο 

ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα επηζθεθζνύκε ρσξηό κε ηηο μαθνπζηέο θπιέο ησλ Μαζάη θαη ην 

Οιληνπβάη, ην ιεγόκελν «ιίθλν ηεο αλζξσπόηεηαο», αθνύ εδώ αλαθαιύθζεθαλ αλζξώπηλα 

απνιηζώκαηα ειηθίαο 2,5 εθαη. εηώλ. Άθημε ζην ΝγθόξνΝγθόξν θαη ηαθηνπνίεζε ζην ινηδ 

καο. Ζ παλίδα ηνπ Ngorongoro έρεη ην κνλαδηθό πξνλόκην λα θηινμελεί ηαπηόρξνλα ηα 

ηέζζεξα κεγαιύηεξα ρνξηνθάγα ηνπ πιαλήηε: ειέθαληεο, ηππνπόηακνπο, βνπβάιηα θαη 

ξηλόθεξνπο. ηα ιηβάδηα ηνπ αλαπαξάγνληαη ζε κεγάινπο αξηζκνύο γθλνπ, δέβξεο, γαδέιεο 

θαη αληηιόπεο, ηθαλνπνηώληαο ηηο νξέμεηο ησλ ιηνληαξηώλ θαη ησλ άιισλ αίινπξσλ. Αγέιεο 

από ύαηλεο, κπακπνπίλνη, ζηξνπζνθάκεινη θαη ακέηξεηα πνπιηά όισλ ησλ ρξσκάησλ δνπλ 

εθεί. Ο ηεξάζηηνο εθαηζηεηαθόο θξαηήξαο ηήο πιένλ αξρέγνλεο ρώξαο ηεο Αλαηνιηθήο 

Αθξηθήο είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν κεηαλαζηεύνπλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο δώσλ γηα λα βξνπλ 

ηξνθή. Πιήζνο από αηινπξνεηδή εξπεηά θαη πηελά καο ραξίδνπλ αμέραζηεο ζηηγκέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ απνγεπκαηηλνύ καο ζαθάξη, ελώ ην δξακαηηθό ηνπίν ζπκπιεξώλεη ην ζθεληθό. 

 

Ζκέξα 9ε: ΝγθόξνΝγθόξν - Κηιηκάληδαξν - Αζήλα 

Λίγεο ώξεο ειεύζεξεο θαη ζηε ζπλέρεηα αθήλνληαο πίζσ καο ηε ζαβάλα θαηεπζπλόκαζηε 

πξνο ην αεξνδξόκην ηνπ Κηιηκάληδαξν, απ’ όπνπ ζα πεηάμνπκε γηα ηελ Διιάδα κέζσ Νηόρα. 

Γηαλπθηέξεπζε ζην αεξνδξόκην. 

 

Ζκέξα 10ε: Αζήλα 

Άθημε ζηελ Αζήλα. 

 

ΖΜΔΗΩΖ: Ζ ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί ρσξίο λα παξαιείπεηαη θάηη. 
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ΣΗΜΔ 

 
 

 

 

Πεξηιακβάλνληαη : 

 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα (νηθνλνκηθή ζέζε) 

 Γηακνλή ζε ινηδ 4* θαη μελνδνρεία ζηελ Εαλδηβάξε 

 Πιήξε δηαηξνθή ζην ζαθάξη θαη πξσηλό ζηελ Εαλδηβάξε 

 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, μελαγήζεηο όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξόγξακκα 

 Σέιε εηζόδσλ (π.ρ. Μνπζεία) 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο/Φ.Π.Α. 

 Αξρεγό/ζπλνδό 

 Σαμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

 

 

ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ 

 

× Αρζνθνξηθά 

× Φηινδσξήκαηα 

× Βίδα εηζόδνπ: 50 USD πιεξσηέα επί ηόπνπ 

× Πξναηξεηηθή αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε θόζηνπο 15€ 

× Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα πξνζθεξόκελα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό/πξνηεηλόκελν 
 

ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 
 
 

 Απαξαίηεην ην δηαβαηήξηό ζαο κε ηνπιάρηζηνλ 6κελε ηζρύαπό ηελ εκέξα εμόδνπ από ηε 

ρώξα. 

 Απαηηείηαη εκβόιην θίηξηλνπ ππξεηνύ, εάλ έρεη πξνεγεζεί ηαμίδη ζε ελδεκηθή πεξηνρή ηνλ 

ηειεπηαίν ρξόλν. 

 

Σαμίδη Γηαηξνθή Αλαρ/ζεηο Γηακ/λή 2θιηλν 1θιηλν 
Φόξνη 

Δίζνδνη 

Παλόξακα Σαλδαλίαο - 

Εαλδηβάξε 

 

10 εκέξεο 

HΒ (ζην 

ζαθάξη) 

ΒΒ ζηε 

Εαλδηβάξε 

14/2, 21/3, 

29/4, 23/5, 

27/6, 25/7, 

15/8, 19/9 

4* 

ινηδ&μελνδ

νρ. ηε 

Εαλδηβάξε 

2.890 +450 +750 


