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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ 
 

ηηο ηξαρηέο πιαγηέο ησλ Άλδεσλ, ζ’ έλα πςφκεηξν πνπ ζνπ θφβεη θπξηνιεθηηθά ηελ αλάζα, 

άθκαζε έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πνιηηηζκνχο ηνπ θφζκνπ, απηφο ησλ Ίλθαο. Μφλν αλ 

ζπγθξίλεη θαλείο ην κέγεζνο ησλ αξρηηεθηνλεκάησλ κε ην απξφζηην θαη άγξην ηνπίν κπνξεί λα 

θαηαιάβεη ηελ αμία θαη ηε ζεκαζία ηνπ. Δθηφο απφ κεγαιφπξεπα κλεκεία νη άλζξσπνη πνπ 

έδεζαλ εδψ ήμεξαλ λα ζπληεξνχλ ηνπο λεθξνχο ηνπο κ’ έλαλ ηξφπν παξφκνην κε απηφ ησλ 

αξραίσλ Αηγππηίσλ θαη λα «δσγξαθίδνπλ» αθαηάιεπηα ζρήκαηα ζην έδαθνο πνπ είλαη φκσο 

νξαηά κφλν απφ ηνλ... νπξαλφ. Απηφ ην κπζηήξην ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κνλαδηθή αγξηφηεηα 

ηνπ ηνπίνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ζ’ έλα ηαμίδη πνπ «ρηελίδεη» ηηο Άλδεηο θαη 

ζπλαληά ζηηο κνλαδηθέο αγνξέο ησλ κηθξψλ πφιεσλ ηνπο απνγφλνπο ησλ Πξνθνινκβηαλψλ 

Πνιηηηζκψλ ησλ Άλδεσλ. Δθπιεθηηθά μελνδνρεία θαη πινχζηεο μελαγήζεηο κε πιεξσκέλεο 

εηζφδνπο. ίγνπξα ζα καγεπηείηε! 
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ΜΔ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ 
 

Μνλαδηθφ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ κε επηζθέςεηο ζε δχν κνπζεία 

δηακνλή ζε εμαηξεηηθά μελνδνρεία 

& ΠΣΉΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΣΙ ΓΡΑΜΜΔ ΣΗ ΝΑΚΑ 

 

 ΠηήζεηοκεKLM 

 Ξελνδνρεία 4* θαη 5* / Ηκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά 

 Ξελάγεζε ηεο Λίκα 

 Δπίζθεςε ζην Παγθνζκίσο δηάζεκν Μνπζείν ηνπ Υξπζνχ 

 Μνλαδηθφ πξφγξακκα κε επίζθεςεζην Μνπζείν ΛάξθνΔξέξακε κηα ζπιινγή πνπ 

ππεξβαίλεη ηα 45.000 αληηθείκελα πξντλθατθψλ πνιηηηζκψλθαη δείπλν ζην εζηηαηφξην ηνπ 

κνπζείνπ! 

 Κξνπαδηέξα ζηνλ πδξνβηφηνπν ησλ ΊζιαοMπαγηέζηαο 

 Γηαλπθηέξεπζε ζηε Νάζθα θαη πηήζε κε ειαθξά αεξνπιάλα πάλσ απφ ηηο κπζηεξηψδεηο 

γξακκέο ηεο ΥΩΡΙ ΔΠΙΠΛΟΝ ΥΡΔΩΗ !!!  

 Γχν δηαλπθηεξεχζεηο ζηελΑξεθίπα, γλσζηή σο «Λεπθή Πφιε», δεχηεξε ζε κέγεζνο πφιε 

ηεο ρψξαο κε μελάγεζε 

 Βαξθάδα ζηε ιίκλε Σηηηθάθα, φπνπ ζα επηζθεθζνχκε ηα κνλαδηθά «πισηά λεζηά» πνπ είλαη 

θηηαγκέλα απφ θαιάκηα θαη πνπ θαηνηθνχληαη εδψ θαη αηψλεο απφ ηνπο Οχξνο 

 Γηαλπθηέξεπζε ζην Πνχλν κε κεζηή μελάγεζε ηεο πφιεο θαη μελάγεζε ζηα 

Σζνχιπαοηινπζηάλη 

 Θα επηζθεθζνχκε ην Οιιαληαυηάκπν, ρσξηφ κεγάιεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηνπο 

Ίλθαο, φζν θαη γηα ηνπο Ηζπαλνχο,ηελπαξαδνζηαθή αγνξάΣζίληζεξν ζην νκψλπκν 

ρσξηφθαζψο θαη ηηο Αιπθέο ησλ Άλδεσλ 

 Οινήκεξε επίζθεςε ζην ζξπιηθφ Μάηζνπ Πίηζνπ 

 Σξεηο(3) δηαλπθηεξεχζεηο ζην αθξηβφ Κνχζθν& δείπλν κε θνιθινξηθφ ζφνπ ζην 

Κνχζθν& κία δηαλπθηέξεπζε ζηελ Ιεξή Κνηιάδα 

 Ξελάγεζε ζην Κνχζθν θαη ζην θξνχξην αθζατρνπακάλ 

 Έκπεηξνο Αξρεγφο – πλνδφο
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…εζείο ην μέξαηε; 
 

Σα αλαπάληεηα κπζηήξηα 

ησλ γξακκψλ Νάδθα ζην Πεξνχ 

 

Απνηεινχλ έλα απφ ηα πην κπζηεξηψδε θαη αλεμήγεηα «κλεκεία» πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο νη 

αξραίνη πνιηηηζκνί ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο. Οη γξακκέο Νάδθα θαιχπηνπλ κηα έθηαζε πεξίπνπ 

450 η.ρικ. αλάκεζα ζηηο πφιεηο ηεο Νάδθα θαη ηεο Πάιπα ζηνπο πξφπνδεο ησλ Άλδεσλ, 

ρσξίο αθφκε λα έρεη εξκελεπζεί απνηειεζκαηηθά ν ιφγνο πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ. 

Οη γξακκέο Νάδθα εθηηκάηαη πσο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε θπιή Νάδθα γχξσ ζην 200 π.Υ.- 

700 κ.Υ. Καη ηα εθαηνληάδεο ζρήκαηα πνπ έρεη ζρεδηάζεη ε αξραία θπιή, απεηθνλίδεη απφ ηα 

πην απιά γεσκεηξηθά ζρήκαηα, κέρξη ζρέδηα δψσλ, φπσο ιάκα, πίζεθνη, αξάρλεο αιιά θαη 

ζρέδηα αλζξψπσλ, κε ηηο κεγαιχηεξεο θηγνχξεο λα έρνπλ κήθνο πάλσ απφ 200 κέηξα. 

Γεκηνπξγήζεθαλ ζθάβνληαο ηελ θνθθηλσπή επηθάλεηα ηεο εξήκνπ, έσο φηνπ θαλεί ην 

αζπξηδεξφ ζηξψκα άκκνπ πνπ βξίζθεηαη απφ θάησ. Υάξε ζην μεξφ θαη ζηαζεξφ θιίκα ηεο 

πεξηνρήο, θαζψο θαη ζηε γεσγξαθηθή απνκφλσζή ηεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ γξακκψλ 

έρεη ζπληεξεζεί. Έλα άιιν εξψηεκα ην νπνίν έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζην ήδε κπζηεξηψδεο 

απηφ θαηλφκελν, είλαη ε νξαηφηεηά ηνπο. Γηα πνιιά ρξφληα επηθξαηνχζε ε ζεσξία φηη νη 

γξακκέο Νάδθα είλαη νξαηέο κφλν απφ ηνλ αέξα θαηά ηελ πηήζε. Ωζηφζν ηελ ζεσξία απηή 

αλέηξεςε ν Πεξνπβηαλφο αξραηνιφγνο TorribioMejitaXesspe, ν νπνίνο ηηο εληφπηζε θαηά ηε 

δηάξθεηα πεδνπνξίαο ην 1927. 
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Σν ηξίην εξψηεκα ην νπνίν δελ έρεη εξκελεπζεί αθφκε επαξθψο, είλαη ην δχζθνιν εγρείξεκα 

ηεο θαηαζθεπήο ησλ γξακκψλ Νάδθα. Οη γξακκέο ζρεκαηίζηεθαλ απφ κία ξερή ηάθξν ε 

νπνία είρε βάζνο κεηαμχ 10- 15 εθαηνζηά. Οη ηάθξνη δεκηνπξγήζεθαλ αθνχ πξψηα 

αθαηξέζεθαλ ηα θφθθηλνπ ρξψκαηνο ραιίθηα ηα νπνία θαιχπηνπλ ηελ επηθάλεηα ηεο εξήκνπ, 

κέρξη πνπ εκθαλίζηεθαλ ηα ραιίθηα ιεπθνχ ρξψκαηνο πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο γξακκέο 

δεκηνπξγψληαο κηα έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε, ελψ παξάιιεια ιφγσ ηεο πςειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο πδξνμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ, δεκηνπξγείηαη έλα ζηξψκα ην νπνίν πξνθπιάζζεη 

ηηο γξακκέο απφ ηελ δηάβξσζε. Μέρξη ζηηγκήο δελ έρεη εμεγεζεί επαξθψο ην πψο θαη εάλ 

γλψξηδε ε θπιή Νάδθα ηηο «πξνζηαηεπηηθέο» απηέο ηδηφηεηεο, θαζψο θαη απφ πνχ αληιήζεθε ε 

ηερλνγλσζία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. 

Σν ηέηαξην θαη πην «θαπηφ» 

εξψηεκα, είλαη ν ιφγνο 

πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ 

απηά ηα ζαπκαζηά ζρέδηα, 

εξψηεκα ην νπνίν έρεη 

δεκηνπξγήζεη πιήζνο 

δηαηππψζεσλ θαη ζεσξηψλ 

ελψ έρεη ππξνδνηήζεη θαη 

αξθεηέο ζεσξίεο 

ζπλσκνζίαο. 

Δπηζηήκνλεο νη νπνίνη 

έρνπλ κειεηήζεη ηνλ αξραίν 

πνιηηηζκφ ησλ Νάδθα 

θαζψο θαη ηελ πνιχπινθε 

θαηαζθεπή ησλ γξακκψλ, 

έρνπλ θάλεη κηα πξψηε 

ππφζεζε φηη ελδερνκέλσο 

λα δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ 

θπιή Νάδθα γηα λα ηηο βιέπνπλ απφ ςειά νη ζενί.Άιινη πηζαλνινγνχλ φηη νη γξακκέο 

απνηεινχζαλ έλα είδνο παξαηεξεηεξίνπ, ην νπνίν έδεηρλε πξνο ην ζεκείν ηνπ νξίδνληα φπνπ 

αλαηέιινπλ ή δχνπλ ν ήιηνο θαη άιια νπξάληα ζψκαηα θαηά ηα ειηνζηάζηα ή αθφκα φηη 

αλαπαξηζηνχλ αζηεξηζκνχο ή άιιεο νπξάληεο κνξθέο.Σν 1985 ν αξραηνιφγνο JohanReinhard 

δεκνζίεπζε αξραηνινγηθά δεδνκέλα πνπ αλέθεξαλ φηη ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο θπιήο Νάδθα, απφ 

ηελ αξραία πεξίνδν σο θαη πην πξφζθαηα, ήηαλ θπξίαξρε ε ιαηξεία ησλ βνπλψλ θαη άιισλ 

πεγψλ λεξνχ θαη δηαηχπσζε ηε ζεσξία φηη νη γξακκέο θαη νη κνξθέο ήηαλ κέξνο 

ζξεζθεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ πεξηειάκβαλαλ ηε ιαηξεία ζεψλ νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ην 

λεξφ, ελψ πξνζέζεζε ζηε ζεσξία ηνπ θαη ην ελδερφκελν νη γξακκέο απηέο λα απνηεινχλ ηεξά 

κνλνπάηηα πνπ νδεγνχλ ζε ρψξνπο ιαηξείαο ησλ ζενηήησλ. 
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Παξά ηηο ζπλερείο έξεπλεο θαη δηαηππψζεηο ζεσξηψλ πνπ έρνπλ γίλεη σο ζήκεξα, θαλείο δελ 

κπνξεί λα εμεγήζεη πιήξσο ηνλ ιφγν πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απηέο νη κπζηεξηψδεηο γξακκέο, 

ελψ παξάιιεια θάπνηεο απφ ηηο απεηθνλίζεηο δελ έρνπλ εξκελεπζεί πιήξσο. 

(iefimerida.gr) 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΔΡΟΤ 
ΑΡΔΚΙΠΑ 

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

Ηκέξα 1ε: Αζήλα/Θεζζαινλίθε - Λίκα 

Πηήζε γηα ηε Λίκα κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνχ. Άθημε ην απφγεπκα ζηελ «Πφιε ησλ 

Βαζηιέσλ» φπσο ήηαλ ν ηίηινο ηεο φηαλ ηελ ίδξπζε ν Φξαλζίζθν Πηδάξν ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 

ηνπ 1535. Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 

 

Ηκέξα 2ε: Λίκα (μελάγεζε πφιεο, Μνπζείν Υξπζνχ θαη Μνπζείν ΛάξθνΔξέξα) 

Όηαλ θαηέιπζαλ νη «Κνλθηζηαδφξεο» ηελ απηνθξαηνξία ησλ Ίλθαο, απνθάζηζαλ λα 

«θαηαζθεπάζνπλ» έλα θαηλνχξγην θξαηηθφ κφξθσκα, ην νπνίν θαη νλφκαζαλ «Αληηβαζίιεην 

ηνπ Πεξνχ». Γηα λα γίλεη πην εκθαλήο ε αιιαγή ησλ ππιψλσλ ηεο εμνπζίαο, αιιά θαη γηαηί ε 

εθκεηάιιεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ θαηλνχξγησλ εδαθψλ απαηηνχζε δεκηνπξγία 

ιηκαληνχ, κεηέθεξαλ ηελ πξσηεχνπζα απφ ην πάκπινπην, απηνθξαηνξηθφ Κνχζθν, ζηηο φρζεο 

ηνπ πνηακνχ Ρίκαθ, δίπια ζηηο αθηέο ηνπ Δηξεληθνχ σθεαλνχ. Με ηελ πάξνδν ησλ 
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αηψλσλεγθαηαιείθζεθε ην επίζεκν φλνκα ηεο πφιεο θαη πηνζεηήζεθε ην φλνκα ηνπ πνηακνχ, 

πνπιφγσ ηεο παξαθζνξάο έγηλε Λίκα. Ζ ζεκεξηλή καο μελάγεζε ζα μεθηλήζεη απφ ην ηζηνξηθφ 

θέληξν, φπνπ καο πεξηκέλνπλ εηθφλεο ηεο απνηθηαθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Πεξνχ. Θα 

θαηεβνχκε ζηελ πιαηεία ηνπ ήξσα ηεο επαλάζηαζεο Υνζέ ληε αλ Μαξηίλ θαη ζα 

πεξπαηήζνπκε ηνλ ελδηαθέξνληα, γεκάην κε ηζηνξηθά θηίξηα πεδφδξνκν πνπ ζα καο νδεγήζεη 

ζηελ πιαηεία ησλ φπισλ. Δθεί είλαη ην ζεκείν φπνπ ρηππάεη ε θαξδηά ηεο ρψξαο ηα 

ηειεπηαία 500 ρξφληα. Σα θηίξηα πνπ επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ καο είλαη ην Πξνεδξηθφ 

Μέγαξν, ην απνηθηαθφ δεκαξρείν θαη βεβαίσο, ν άιινο πφινο εμνπζίαο, ν θαζεδξηθφο λαφο 

πνπ ζηεγάδεη θαη ην παξεθθιήζην κε ην κλήκα ηνπ Πηδάξν. Μεηά ηελ έμνδφ καο απφ ηνλ 

θαζεδξηθφ έρνπκε ιίγν ειεχζεξν ρξφλν γηα λα παξαθνινπζήζνπκε, αλ είκαζηε ηπρεξνί, ηελ 

αιιαγή θξνπξάο ζην πξνεδξηθφ Μέγαξν. Αξθεηά θνληά ζηελ Πιαηεία ησλ Όπισλ βξίζθεηαη 

ην κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ κε ηηο θαηαθφκβεο ην νπνίν θαη ζα επηζθεθζνχκε. ηε 

ζπλέρεηα καο πεξηκέλεη ε επίζθεςε ζην Παγθνζκίσο δηάζεκν Μνπζείν ηνπ Υξπζνχ φπνπ 

θπιάζζνληαη κεξηθά απφ ηα θνξπθαία επξήκαηα ησλ Πξνθνινκβηαλψλ Πνιηηηζκψλ ηεο 

πεξηνρήο. Σν κνπζείν απηφ είλαη ηδησηηθφ θαη ζηεγάδεη (κεηαμχ άιισλ) πάλσ απφ 1.000 ρξπζά 

αληηθείκελα, θπξίσο ησλ πνιηηηζκψλ Σζηκνχ θαη Λακπαγηέθε πνπ άθκαζαλ κεηαμχ ηνπ 11νπ 

θαη 14νπ αηψλα κ.Υ. Μεηά ην ηέινο ηεο επίζθεςεο έρνπκε ειεχζεξν ρξφλν ζηε δηάζεζή καο 

γηα λα απνιαχζνπκε ηελ πιαηεία ησλ φπισλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνχκε ην 

εθπιεθηηθφ Μνπζείν ΛάξθνΔξέξα. Δίλαη θαη απηφ ηδησηηθφ, κε κηα ζπιινγή πνπ ππεξβαίλεη 

ηα 45.000 αληηθείκελα πξντλθατθψλ πνιηηηζκψλ, φπσο ησλ Γνπφξη, Σζηκνχ, Σζαβίλ θαη 

Σηαρνπαλάθν, ελψ ηειεπηαία ζα αθήζνπκε ηελ αίζνπζα ηεο έθζεζεο ησλ εξσηηθψλ εηδψισλ 

πνπ αλήθνπλ ζηνλ πνιηηηζκφ ησλ Μνηζίθα. Γείπλν ζην εζηηαηφξην ηνπ κνπζείνπ θη επηζηξνθή 

ζην μελνδνρείν. 

 

 
 

Ηκέξα 3ε: Λίκα – Παξάθαο – Νάζθα 

Πξηλ ηελ απγή, αλαρψξεζε νδηθψο γηα ην παξάθηην Παξάθαο φπνπ ζα επηβηβαζηνχκε ζε 

εηδηθά ηαρχπινα γηα λα απνιαχζνπκε κηα δίσξε θξνπαδηέξα (θαηξνχ επηηξέπνληνο) ζηνλ 

πδξνβηφηνπν ησλ IζιαοMπαγηέζηαο, κε ηε ζπάληα παλίδα πνπ απνηειείηαη απφ ζαιάζζηα 

ιηνληάξηα θαη άθζνλα είδε πηελψλ. Σα λεζηά Μπαγηέζηαο ηα ηειεπηαία 150 ρξφληα έρνπλ 

παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο κε ηε ζπιινγή θαη εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε ηεο θνπξηάο ησλ πνπιηψλ, ε νπνία φινη μέξνπκε φηη απνηειεί ην θαιχηεξν 
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θπζηθφ ιίπαζκα, ελψ ζηελ παξνχζα θάζε απνηεινχλ ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν αλαπηπζζφκελν νηθνηνπξηζκφ ηεο ρψξαο. Δθηφο απφ ηνπο ζαιάζζηνπο ιένληεο, 

πνπ κεηξνχλ πνιιέο εθαηνληάδεο ζηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπο, ζα δνχκε θαη πνιιά 

είδε πηελψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ μερσξίδνπλ νη πηγθνπίλνη Humbolt. 

 
 

ηε ζπλέρεηα θαηεπζπλφκαζηε ζηελ έξεκν ηεο Nάζθα, ε νπνία είλαη παγθνζκίσο 

δηάζεκε γηα ηηο κπζηεξηψδεηο γξακκέο ηεο. Δίλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν δελ κπνξεί λα 

παξαηεξήζεη θαλείο απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο θαη γηα ην νπνίν έρνπλ δηαηππσζεί 

πάκπνιιεο ζεσξίεο. Απφ απηέο, μερσξίδεη πεξηζζφηεξν απηή πνπ απνηχπσζε ζην βηβιίν 

ηνπ «Άξκαηα ησλ Θεψλ» ν γλσζηφο Διβεηφο ζπγγξαθέαο Έξηθ Φνλ Νηέληθελ, πνπ 

ππνζηεξίδεη φηη νη γξακκέο απνηεινχλ ζεκεία αλαθνξάο γηα πξνζγείσζε 

δηαζηεκνπινίσλ!  
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Ζ παγθφζκηα επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, βέβαηα, θαηέξξηςε ηηο ζεσξίεο ηνπ, αιιά φρη πξνηνχ 

απηέο βάινπλ ην ιηζαξάθη ηνπο, θάλνληαο ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη 

ηδηαίηεξα γλσζηνχο ζην επξχ θνηλφ.ήκεξα ινηπφλ ζα δήζνπκε θαη εκείο ηελ κνλαδηθή 

εκπεηξία ηεο πηήζεο κε ειαθξά αεξνπιάλα (θαηξνχ επηηξέπνληνο), πάλσ απφ απηέο ηηο 

ηδηφηππεο γξακκέο! Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε ζην μελνδνρείν καο ζηε Νάζθα. 

 

Ηκέξα 4ε: Νάζθα – Αξεθίπα 

Μεηά ην πξσηλφ αλαρσξνχκε γηα ηελ Αξεθίπα, ηειηθφ καο πξννξηζκφ γηα ζήκεξα. Ζ 

απφζηαζε πνπ ζα δηαλχζνπκε κε ην ιεσθνξείν είλαη –σο επί ην πιείζηνλ- παξάιιεια κε 

ηελ αθηνγξακκή θαη κε θαηεχζπλζε πξνο ηα λφηηα. Σν ηνπίν ελαιιάζζεηαη απφ θαζαξά 

ζειεληαθφ κε θαζφινπ ή ζρεδφλ θαζφινπ βιάζηεζε, ζε ζηελέο, θαηάθπηεο δψλεο πνπ 

νθείινπλ ηε ρισξίδα ηνπο ζηνπο πνηακνχο θαη ηνπο ρεηκάξξνπο πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο 

Άλδεηο θαη ρχλνληαη ζηνλ Δηξεληθφ σθεαλφ, δίλνληαο δσή κε ηα χδαηά ηνπο ζηα εδάθε πνπ 

δηαηξέρνπλ. Έλα ζπάλην ζέακα άγξηαο νκνξθηάο πνπ ιίγνη ηαμηδηψηεο έρνπλ ην πξνλφκην 

λα απνιαχζνπλ! Σηο ηειεπηαίεο ψξεο ηεο δηαδξνκήο καο ζα αξρίζνπκε λα αλεβαίλνπκε ηηο 

Άλδεηο κε ζηφρν λα θηάζνπκε ζηελ Αξεθίπα, κηα πφιε πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν ηεο 

UNESCOζε πςφκεηξν 2.328 κέηξα φπνπ θαη ζα γίλεη ε πξψηε εμνηθείσζε ηνπ νξγαληζκνχ 

καο γηα ηα πςφκεηξα πνπ αθνινπζνχλ αξγφηεξα. Μεηά ηελ ηαθηνπνίεζε θαη ην δείπλν καο 

ζην μελνδνρείν, επθαηξία γηα έλαλ πξψην πεξίπαην-γλσξηκία ηεο πφιεο. Ζ παλέκνξθα 

θσηηζκέλε θεληξηθή Πιαηεία ησλ Όπισλ κε ηνλ θαζεδξηθφ θαη ηα ζεκαληηθά ηεο θηίξηα 

είλαη ην ζεκείν πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ην θσηνγξαθηθφ καο ελδηαθέξνλ, αιιά θαη ε 

επθαηξία καο λα πηνχκε ην πνηφ καο αθνπγθξαδφκελνη ηνλ παικφ ηεο πφιεο. 

 

 

Ηκέξα 5ε: Αξεθίπα 

Ζ Αξεθίπα ηδξχζεθε ζηηο 15 Απγνχζηνπ ηνπ 1540 θαη –ιφγσ ηεο ζξεζθεπηηθήο ενξηήο- πήξε 

ην φλνκα «Όκνξθε Πφιε ηεο Κπξίαο καο ηεο Αλαιήςεσο», φλνκα πνπ δελ καθξνεκέξεπζε 

βέβαηα, αθνχ φινη απνθάζηζαλ λα ηελ απνθαινχλ κε ην ζεκεξηλφ ηεο –πην εχθνιν- φλνκα 

ιφγσ κηαο παξεμήγεζεο ζηε κεηάθξαζε θαηά ηηο πξψηεο επαθέο ησλ απνηθηνθξαηψλ κε ηνπο 

ληφπηνπο ηλδηάληθνπο πιεζπζκνχο. Δίλαη γλσζηή σο «Λεπθή Πφιε» είηε ιφγσ ηνπ πιεζπζκνχ 
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ηεο πνπ ήηαλ θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ιεπθνί, είηε ιφγσ ηεο ιεπθήο πέηξαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ νηθνδφκεζή ηεο, ελψ ην ηζηνξηθφ ηεο θέληξν απνηειεί κλεκείν ηεο 

Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Ζ κέξα καο μεθηλά κε πξσηλή μελάγεζε 

ηεο πφιεο, φπνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπκε κηα παλνξακηθή ηεο εηθφλα αιιά θαη 

λα θσηνγξαθίζνπκε ηα εθαίζηεηα πνπ ηελ πεξηβάιινπλ κε πξνεμέρνπζα θηγνχξα απηή ηνπ 

Μίζηη. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνχκε ην κνλαζηήξη ηεο άληα Καηαιίλα πνπ γηα αηψλεο 

ήηαλ ν ηφπνο πνπ κφλαδαλ -πάληα κε ηηο ππεξέηξηέο ηνπο- νη θφξεο ησλ ιεπθψλ θαηνίθσλ, 

ελψ κεηά, ζεηξά έρεη ε Πιαηεία ησλ πισλ. Δδψ ζα επηθεληξσζνχκε ζηνλ θαζεδξηθφ λαφ, 

ηνπ νπνίνπ ηα αξρηθά ζρέδηα πξνέβιεπαλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ κεγαιχηεξνπ θαζνιηθνχ λανχ 

παγθνζκίσο, ηα απνηθηαθά θηίξηα πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο θαη, ηειηθά ην Ιεζνπίηηθν 

κνλαζηήξη «Compania de Jesus» φπνπ ζα πάξνπκε κηα πξψηε γεχζε απφ ηηο αγηνγξαθίεο 

ηεο ζρνιήο ηνπ Κνχζθν. 

 

 
 

Ηκέξα 6ε:Αξεθίπα –Πνχλν 

Μεηά ην πξσηλφ, αλαρσξνχκε νδηθψο γηα ηε ιίκλε Σηηηθάθα, πνπ ζηα 3.812 κέηξα είλαη ε 

κεγαιχηεξε πιεχζηκε ιίκλε ζηνλ θφζκν ζε ηέηνην πςφκεηξν. Ζ δηαδξνκή καο, κέζα απφ ηελ 

νξνζεηξά, πεξλάεη απφ ην πην πςειφ ζεκείν ηεο δηαδξνκήο ην CruceroAlto ζηα 4.528 κέηξα 

θαη καο θέξλεη ζην Αιηηπιάλν (νξνπέδην), πνπ κε έλα κέζν πςφκεηξν θνληά ζηα 4.000 κέηξα, 

ήηαλ θνηηίδα ησλ πξνθνινκβηαλψλ πνιηηηζκψλ ησλ Άλδεσλ. Καηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ζα 

κπνξέζνπκε λα δνχκε θνπάδηα νιφθιεξα απφ Βηθνχληεο νη νπνίεο αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα 

ησλ θακειηδψλ, κε πην γλσζηφ εθπξφζσπν ην ιάκα θαη νη νπνίεο δίλνπλ καιιί πνηφηεηαο 

αλάινγεο ηνπ Αιπαθά. ηε ζπλέρεηα καο πεξηκέλεη ην ηινπζηάλη κε ηα πεξίθεκα 

Σζνχιπαο, ηνπο ηάθνπο – πχξγνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ σο ηειεπηαία θαηνηθία γηα ηνπο 

πνιίηεο ηεο αλψηαηεο ηάμεο ηεο θπιήο ησλ Κφιηα. Ο πνιηηηζκφο ησλ Κφιηα άλζηζε παξάιιεια 

κε απηφλ ηνπ Σηαρνπαλάθν ζηε Βνιηβία θαηά ηνλ φγδνν κ.Υ. αηψλα, δειαδή είλαη πνιχ 

πξνγελέζηεξνο απηνχ ησλ Ίλθαο. Άθημε ζην παξαιίκλην Πνχλν, ρηηζκέλν ακθηζεαηξηθά ζηηο 
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φρζεο ηεο ιίκλεο θαη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν καο. 

 
 

Ηκέξα 7ε: Πνχλν-Οχξνο - Κνχζθν 

Ζ ιίκλε Σηηηθάθα κε εκβαδφλ 8.372 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα είλαη ε κεγαιχηεξε ιίκλε ηεο 

Νφηηαο Ακεξηθήο θαη ε κεγαιχηεξε ζηνλ θφζκν ζ’ απηφ ην πςφκεηξν ζηελ νπνίαλ πιένπλ 

κεγάια πινία (ην κεγαιχηεξν απηή ηε ζηηγκή έρεη εθηφπηζκα 2.200 ηφλνπο), ελψ ηελ 

θπξηφηεηα ησλ πδάησλ ηεο κνηξάδνληαη ην Πεξνχ θαη ε Βνιηβία. ’ απηή ηελ πεξηνρή 

ζπλαληάκε πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ νκηινχλ ηελ ηξίηε θαηά ζεηξά επίζεκε γιψζζα ηνπ 

Πεξνχ, ηελ Ατκαξά. Ζ κέξα καο μεθηλάεη κε βαξθάδα ζηε ιίκλε φπνπ ζα επηζθεθζνχκε 

ηα κνλαδηθά «πισηά λεζηά» πνπ είλαη θηηαγκέλα απφ θαιάκηα θαη πνπ θαηνηθνχληαη εδψ 

θαη αηψλεο απφ ηνπο Ηλδηάλνπο Οχξνο. Θα καο δνζεί ε επθαηξία λα θαηαλνήζνπκε ηνλ 

ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ λεζηψλ ηνπο, λα επηζθεθζνχκε ηα ζπηηάθηα ηνπο, λα δνχκε ηνλ –

αθφκα θαη ζήκεξα- ηξφπν δσήο ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο, ζα 

αλαρσξήζνπκε, νδηθψο, γηα ην Κνχζθν ηε «κπζηθή» πξσηεχνπζα ηεο απηνθξαηνξίαο ησλ Ίλθαο, 

ζηελ θαξδηά ησλ Άλδεσλ. Ζ δηαδξνκή καο πεξλά απφ ην ζεκείν «Άκπξα Λα Ράγηα» πνπ κε 

πςφκεηξν 4.338 κέηξα απνηειεί ην φξην κεηαμχ ησλ επαξρηψλ ηνπ Πνχλν θαη ηνπ Κνχζθν. Άθημε 

ζην Κνχζθν, ηελ θαηά πνιινχο, νκνξθφηεξε απνηθηαθή πφιε ηνπ Πεξνχ πνπ ζα καο 

γνεηεχζεη θαη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν καο. 

 
 

Ηκέξα 8ε: Κνχζθν- Ιεξή θνηιάδα ησλ Ίλθαο -Οιιαληαυηάκπν 

Μεηά ην πξσηλφ καο ζα επηζθεθζνχκε ην ρσξηφ Σζίληζεξν ζηα βνξεηνδπηηθά ηνπ Κνχζθν ην 

νπνίν ήηαλ ην ζεκείν ζπλάληεζεο θαη αληαιιαγήο πξντφλησλ ησλ ληφπησλ πιεζπζκψλ κέρξη 
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θαη πξηλ ιίγεο δεθαεηίεο, γλσζηφ γηα ηε παξαδνζηαθή ηερληθή πθαληψλ ησλ Άλδεσλ. Αθφκε 

θαη ηψξα, νη ληφπηνη ρσξηθνί, θνξψληαο ηηο παξαδνζηαθέο θνξεζηέο ηνπο, έξρνληαη 

θαζεκεξηλά ζηε θεληξηθή πιαηεία γηα λα πνπιήζνπλ ηηο πξακάηεηεο ηνπο ζηνπο μέλνπο 

επηζθέπηεο. Βέβαηα, κε ην ηνπξηζηηθφ ξεχκα λα έρεη αλνδηθή πνξεία, ην παδάξη απηφ είλαη κελ 

θαζεκεξηλφ ρσξίο φκσο λα έρεη ράζεη ηελ απζεληηθή ηνπ γξαθηθφηεηα.Ο επφκελνο καο 

ζηαζκφο είλαη νη Αιπθέο ησλ Άλδεσλ!!! Έλα απξφζκελν ζέακα απφ αξραίεο αιπθέο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Μαξάοπνπ εδψ θαη αηψλεο νη θάηνηθνη ηεο θνηιάδαο εμαζθάιηδαλ ην πνιχηηκν 

αιάηη απφ ηα ππφγεηα αικπξά λεξά. Λίγα ρηιηφκεηξα πην θάησ, νη θπθιηθέο θαη εκηθπθιηθέο 

αλαβαζκίδεο ησλ Ίλθα πνπ θαιιηεξγνχληαλ κέρξη πξφζθαηα, πξνζθέξνπλέλα ζνπξεαιηζηηθφ 

ζθεληθφ ζηα 3.500κ.Απφ εδψ θαηεθνξίδνπκε γηα ηνΟιιαληαυηάκπν, ρσξηφ κεγάιεο 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηνπο Ίλθαο, φζν θαη γηα ηνπο Ηζπαλνχο ιφγσ ηνπ φηη ήηαλ ε 

πχιε εηζφδνπ ζηελ Ηεξή Κνηιάδα απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξνπηθψλ δαζψλ ηνπ Ακαδνλίνπ. 

Δμαηηίαο ηεο κεγάιεο ζπνπδαηφηεηάο ηνπ, νη Ίλθαο θξφληηζαλ λα ην εθνδηάζνπλ κε κεγάιεο 

απνζήθεο δεκεηξηαθψλ ζηηο γχξσ πιαγηέο θαη λα ην δηαθνζκήζνπλ κε ιίζηλεο θαηαζθεπέο, 

απφ ηηο νπνίεο μερσξίδνπλ απηέο ζην ιφθν ησλ λαψλ, κε ζθαιηζκέλνπο κνλφιηζνπο πνπ 

δπγίδνπλ αξθεηνχο ηφλνπο, ελψ ε κεηαθνξά ηνπο εθεί απφ ην ιαηνκείν απνηέιεζε έλαλ 

κεραλνινγηθφ άζιν γηα ηελ επνρή. Θα δνχκε φκσο φηη θαη ην ίδην ην ρσξηφ είλαη παλέκνξθν, 

ρηηζκέλν δίπια ζηνλ πνηακφ, ελψ ηα θηίξηά ηνπ (πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

ηδηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο Ηζπαλνχο) έρνπλ ηα ζεκέιηά ηνπο απφ ηελ πξνθνινκβηαλή πεξίνδν. 

Όια απηά ζπλνδεχνληαη απφ ηε ηξαρηά νκνξθηά ησλ ηνπίσλ ησλ Άλδεσλ θαη ηε γαιήληα 

εηθφλα ησλ ρσξηψλ ησλ ηζαγελψλ. 

 

 
 

Ηκέξα 9ε: Οιιαληαυηάκπν-Μάηζνπ Πίηζνπ - Κνχζθν 

Πξσηλή αλαρψξεζε γηα ηελ νινήκεξε επίζθεςε κε ηξέλν ζην ζξπιηθφ Μάηζνπ Πίηζνπ. Σν 

ηαμίδη καο μεθηλά κε ην ιεσθνξείν κέρξη ην ζεκείν φπνπ κπαίλνπκε ζην ηξέλν πνπ ζα καο 

νδεγήζεη ζην ΆγνπαοΚαιηέληεο, 400 κέηξα πην ρακειά απφ ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν. Δθεί 

κπαίλνπκε ζε ηνπηθφ ιεσθνξείν κε ην νπνίν δηαλχνπκε ηα ηειεπηαία ρηιηφκεηξα κέρξη ηελ 

είζνδν ηνπ ζπκπιέγκαηνο ηνπ Μάηζνπ Πίηζνπ. Σν «Γέξηθν Βνπλφ» φπσο είλαη ε κεηάθξαζε 

ηνπ Μάηζνπ Πίηζνπ ζηα ειιεληθά, αλαθαιχθζεθε ην 1911 ηπραία απφ ηνλ ζπνπδαίν 

Ακεξηθάλν αξραηνιφγν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ΓέειΥίξακΜπίγθακ. ηηο αλαζθαθέο πνπ 
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αθνινχζεζαλ δηαπηζηψζεθε φηη δελ ήηαλ ν πξψηνο κε ηζαγελήο πνπ είρε πεξάζεη απφ ην 

ζεκείν. Τπάξρνπλ ζηνηρεία φηη ηεξαπφζηνινη θαη άιινη εμεξεπλεηέο είραλ αλαθαιχςεη ηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν ηνλ 19ν θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ρσξίο λα ην θάλνπλ επξέσο 

γλσζηφ. Μεηά ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ κειέηε ησλ επξεκάησλ απφ ηηο αλαζθαθέο, ν 

ΥίξακΜπίγθακ δεκνζίεπζε ην βηβιίν κε ηνλ ηίηιν «Ζ Υακέλε Πφιε ησλ Ίλθαο», πνπ 

ππξνδφηεζε θαη ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηεο ρψξαο. Σν Μάηζνπ 

Πίηζνπ κε ηα πεξηζζφηεξα απφ 150 θηίξηα ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ινπηξά, νηθίεο, λανί 

θαη βσκνί, απνηειεί αλακθηζβήηεηα ηνλ θνξπθαίν αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο.  

Ο κνλαδηθφο ζπλδπαζκφο ηεο εμαηξεηηθήο ηνπνγξαθίαο ηεο πεξηνρήο, ηεο νξγηψδνπο 

βιάζηεζεο (κελ μερλάκε φηη είλαη θηηζκέλν ζε πεξηνρή πνπ νη ληφπηνη νλνκάδνπλ «Φξχδη ηεο 

Ενχγθιαο») θαη ηεο επηβιεηηθήο αξρηηεθηνληθήο απνηεινχλ έλα ζχλνιν απαξάκηιιν πνπ 

εληππσζηάδεη ηνλ επηζθέπηε. Δίλαη γλσζηφ φηη νη Ίλθαο δελ είραλ γξαθή (ηα πεξηζζφηεξα 

ζηνηρεία πνπ γλσξίδνπκε γη’ απηνχο πξνέξρνληαη απφ ηνπο Ηζπαλνχο ρξνληθνγξάθνπο) κε 

απνηέιεζκα, ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα ηνπ ρψξνπ λα έρνπλ πάξεη έλα, κάιινλ απζαίξεην, 

φλνκα απφ ηνπο επηζηήκνλεο. Απφ απηά ηα κλεκεία ινηπφλ, μερσξίδνπλ ν Ναφο ηνπ Ζιίνπ, ν 

Θάιακνο κε ηα ηξία παξάζπξα, ν Ναφο ηνπ Κφλδνξα θαη ν ζθαιηζκέλνο βξάρνο Ηληηρνπαηάλα 

πνπ ρξεζίκεπε σο ειηαθφ ξνιφη. Μεηά ην ηέινο ηεο επίζθεςεο επηζηξέθνπκε κε ηξέλν ζην 

Κνχζθν φπνπ θαη ζα δηαλπθηεξεχζνπκε. 

 

Ηκέξα 10ε: Κνχζθν(μελάγεζε &αζαυρνπακάλ) 

ήκεξα ζα γλσξίζνπκε ελδειερψο ηελ πξσηεχνπζα ηεο απηνθξαηνξίαο ησλ Ίλθαο κε ηελ 

εμαίξεηε απνηθηαθή αξρηηεθηνληθή ηεο, ε νπνία νθείιεηαη ζηνπο Ηζπαλνχο πνπ μεδίπισζαλ ηηο 

αξεηέο ηνπο πάλσ ζηα πξνυπάξρνληα παιάηηα θαη θηίξηα ησλ Ίλθαο. Ζ αιήζεηα είλαη φηη νη 

Ηζπαλνί βξήθαλ κηα παλέκνξθα δνκεκέλε πφιε θαη, γηα λα ππνγξακκίζνπλ φηη ε θαηλνχξγηα 

εμνπζία (Βαζηιηάο ηεο Ηζπαλίαο) ππεξίζρπε ηεο παιαηάο (Απηνθξάηνξαο ησλ Ίλθαο), 
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θξφληηζαλ θάπνηα απφ ηα θηίξηα λα ηα γθξεκίζνπλ, ελψ ζηα ππφινηπα λα θξαηήζνπλ κφλν ηα 

ζεκέιηα (νξαηά αθφκα θαη ηψξα) θαη λα ρηίζνπλ απφ πάλσ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ γλσζηή 

Απνηθηαθή Αξρηηεθηνληθή. 

 

 

 

Ζ μαθνπζηή πιαηεία ησλ πισλ κε ηνλ Καζεδξηθφ Ναφ θαη ην παξεθθιήζη ηνπ Δι 

Σξηνχλθνκε ηηο εμαίξεηεο αγηνγξαθίεο ηεο ρνιήο ηνπ Κνχζθν, ν λαφο ηνπ Αγίνπ Γνκίληθνπ 

πνπ ρηίζηεθε πάλσ ζηνλ πεξίθεκν Κνξηθάληζα θαζψο θαη ν επηβιεηηθφο αξραηνινγηθφο 

ρψξνο ηνπ αζαυρνπακάλ, κε ηε κνλαδηθή αθξφπνιε, ρηηζκέλε κε ππεξκεγέζεηο ιίζνπο, πνπ 

δεζπφδεη ηεο πφιεο, είλαη ηα θπξηφηεξα αμηνζέαηα πνπ ζα απνιαχζνπκε.Σν βξάδπ ζα 

απνιαχζνπκε ην δείπλν καο ζε ηνπηθφ εζηηαηφξην, παξαθνινπζψληαο θνιθινξηθφ ζέακα κε 

ρνξνχο θαη ηξαγνχδηα ηεο ηνπηθήο ιατθήο παξάδνζεο. 

Ηκέξα 11ε: Κνχζθν -Λίκα – Αζήλα 

Μεηά ην πξσηλφ κεηαθνξά ζην αεξνδξφκην απ’ φπνπ ζα πάξνπκε ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο 
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γηα ηε Λίκα& Αζήλα κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνχ. 

 

Ηκέξα 12ε: Αζήλα/Θεζζαινλίθε 

Άθημε ζηελ Αζήλα/Θεζζαινλίθε. 

 

 

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

 

 
ΠΣΗΔΙ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ΣΙΜΔ 

 
 
ΤιμήBONUS PRICE 

 

(*) BONUSPRICE έγκαιρης εγγραθής για περιοριζμένο αριθμό θέζεων και για όζο η 
ηιμή εμθανίζεηαι ζηην ιζηοζελίδα μας – ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑΓΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΥΩΡΗΗ 
ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗ 

Αζήλα –Άκζηεξληακ 06.00 08.30 

Άκζηεξληακ–Λίκα 12.35 18.10 

Λίκα – Άκζηεξληακ 20.00 15.25 

Άκζηεξληακ – Αζήλα 20.55 01.10 

Σαμίδη Γηαηξνθή Αλαρψξεζε Γηακνλή Γίθιηλν Μνλφθιηλν 
Φφξνη 

Δίζνδνη 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΠΔΡΟΤ 

ΑΡΔΚΙΠΑ 

 

12 εκέξεο 

HΒ 

Ηκηδηαηξνθή 

19/11 

23/12 
4*, 5* 2.530 +590 +960 
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 ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 
 
 
 

 ΠηήζεηοκεKLM 

 Γηακνλή ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 4*, 5* 

 Ζκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά 

 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, μελαγήζεηο φπσο πεξηγξάθνληαηζην πξφγξακκα 

 Δηζφδνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ μελαγήζεσλ 

 Φηινδσξήκαηα 

 Έκπεηξν αξρεγφ/ζπλνδφ ηνπ ηαμηδηνχ 

 Σαμηδησηηθφ θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

 
ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 

 
 

× Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα πξνζθεξφκελα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθφ/πξνηεηλφκελν. 

 

 
ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

 
 

Απαξαίηεην ην δηαβαηήξηφ ζαο κε ηνπιάρηζηνλ 6κελε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία εμφδνπ απφ 

ηε ρψξα θαη κία έγρξσκε θσηνηππία απηνχ. 

 

 


