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ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ! 
8 χρόνια τώρα 
ταξιδεύουμε  στους 
κορυφαίους 
προορισμούς του 
πλανήτη. 

Η ΠΑΡΕΑ ΣΟΥ!

Δημιουργούμε 
παρέες που 
λατρεύουν το 
βουνό, τη θάλασσα,  
την περιπέτεια! 

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ! 

Κορυφαίες 
ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες γιατί 
είμαστε ταξιδιώτες, 
όπως Εσείς!
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South Africa, 

02-11 Ιανουαρίου 2015!
Ταξιδεύουμε σε μια από τις 

ομορφότερες χώρες του κόσμου, 

ταξιδεύουμε στη Νότια Αφρική. Θα 

προσπαθήσουμε σε 8 μέρες να 

ανακαλύψουμε όσους περισσότερους 

φυσικούς θησαυρούς κρύβει το νότιο άκρο 

της μαύρης Ηπείρου.

        Θα εξερευνήσουμε τη θάλασσα με 

καταδύσεις για καρχαρίες και τη στεριά με 

σαφάρι και υπέροχες εκδρομές. 

Θα ανεβούμε στο Table Mountain, θα 

εξερευνήσουμε το Ακρωτήριο της Καλής 

Ελπίδας, θα φωτογραφίσουμε φώκιες και 
πιγκουίνους, θα βουτήξουμε με λευκούς 

καρχαρίες και σε kelp forests αναζητώντας 

τους περίφημους 7-gill sharks, θα 

περιδιαβούμε το υπέροχο Cape Town και για 

3 μέρες θα ζήσουμε την απόλυτη εμπειρία 

ενός αφρικανικού σαφάρι ανάμεσα σε 

λιοντάρια, ρινόκερους, βούβαλους και 
ελέφαντες στο Garden Route Game Lodge!

Οι διεθνείς πτήσεις μας:                      

1 EK 106 02JAN  ATHDXB   1530  2205  
2 EK 772 03JAN  DXBCPT   0350  1140                              
3 EK 771 10JAN  CPTDXB* 1810  0545                     
4 EK 105 11JAN  DXBATH*  0955  1320   

ΤΙΜΗ:

2140 ευρώ κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 
(υπολογισμένη για 12 συμμετέχοντες).
2070 για τους non divers.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:
-Tα αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής 
και όλες οι μεταφορές από και προς 
ξενοδοχεία και αεροδρόμια. Οι φόροι 
αεροδρομίων.
-Όλες οι ξεναγήσεις που αναφέρονται στο 
πρόγραμμα.
-Πρωινό στο Cape Town, πρωινό-βραδινό 
στο σαφάρι.
-Η καταδυτική ημέρα με 2 βουτιές και η 
ενοικίαση του καταδυτικού εξοπλισμού.
-Η ταξιδιωτική ασφάλεια.

Δεν συμπεριλαμβάνονται:
τα φιλοδωρήματα,
έξτρα εκδρομή για τους μη δύτες την 
καταδυτική ημέρα,
η επιβάρυνση μονόκλινου 400 ευρώ.
 

Πληροφορίες-Κρατήσεις
Geo@aqualized.com
6932482779

Αντίξοες καιρικές συνθήκες προφανώς 
ενδέχεται να αλλάξουν τις δραστηριότητες 
που επηρεάζονται από αυτές! Τα 
ξενοδοχεία είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, 
γεγονός που πάντα ενδέχεται να αλλάξει! 

Η τιμή είναι υπολογισμένη στη σημερινή 
ισοτιμία ευρώ-ραντ και ενδέχεται να 
αλλάξει εάν αλλάξει η ισοτιμία.

THE BIG 6!

Ταξιδεύουμε στη 
Νότια Αφρική για να 
φωτογραφίσουμε τo BIG 
6,  Λιοντάρια,  
Ρινόκερους, Ελέφαντες, 
Βούβαλους, 
Λεοπαρδάλεις και 
Μεγάλους Λευκούς!

!

! South Africa, 
a trip to 

remember!
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Cape Town, 5 nights
Το πρωί του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου θα 

φτάσουμε στο Cape Town. Αμέσως μετά την 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

(Inn on the Square Hotel

http://www.threecities.co.za/hotel/

innonthesquare/) θα αναχωρήσουμε για μια 

απογευματινή βόλτα στο διάσημο V&A 

waterfront.

Κυριακή 4 Ιανουαρίου θα 

αναχωρήσουμε για μια εκδρομή στην 

κορυφή του Table Mountain και πανοραμική 

φωτογράφιση της πόλης. Το απόγευμά μας 

θα είναι ελεύθερο για βόλτα στο waterfront.

       Δευτέρα 5 Ιανουαρίου θα 

πραγματοποιήσουμε μια ολοήμερη εκδρομή 
στο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Θα 

περάσουμε από τα παραθαλάσσια προάστια 

Clifton, Camps Bay, Llandudno και Hout Bay 

όπου θα πάρουμε το ferry για το νησί Duiker  

διάσημο για τις fur seals. Από εδώ θα 

περάσουμε πάνω από το Chapman’s Peak με 

τη φαντασμαγορική θέα του Ατλαντικού 

ωκεανού και θα φτάσουμε στο Cape point 

nature reserve. Αφού θαυμάσουμε τη θέα 

του Ακρωτηρίου θα συνεχίσουμε για το 

Simon’s town όπου θα φωτογραφίσουμε τον 

ντόπιο πληθυσμό των African (Jackass) 

πιγκουίνων. Τελευταίος σταθμός πριν την 

επιστροφή μας στο ξενοδοχείο θα είναι ο 

εντυπωσιακός Kirstenbosch Botanical Garden.

Τρίτη 6 Ιανουαρίου θα ξεκινήσουμε 

πολύ πρωί για το Gansbaai όπου θα ζήσουμε 
την μοναδική ευκαιρία να θαυμάσουμε 

Μεγάλους Λευκούς καρχαρίες μέσα από το 

προστατευτικό κλουβί του σκάφους μας. Η 

προηγούμενη καταδυτική εμπειρία δεν είναι 
απαραίτητη. 

        Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, οι δύτες 

της παρέας θα καταδυθούμε 2 φορές (αν 

μας το επιτρέψουν οι συνθήκες) στο 

Falsebay για να δούμε cowsharks (7-gill 

sharks) και cape fur seals.  Το καταδυτικό 

νοικιάζει διπλές 5άρες στολές και η 

θερμοκρασία της θάλασσας αναμένεται 
στους 15οC, η δε ορατότητα γύρω στα 10 

μέτρα το πολύ. Για όσους δεν καταδύονται 
η μέρα θα είναι ελεύθερη για βόλτα στο 

Cape Town. Ο εξοπλισμός 

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.

    Την Πέμπτη 8 Μαρτίου πρωί πρωί 
αναχωρούμε οδικώς για το Garden Route 

Game Lodge. H διαδρομή θα διαρκέσει περί 
τις 4 ώρες εν μέσω υπέροχων αφρικανικών 

τοπίων.

Φωτογραφίες από το προηγούμενο ταξίδι 
μας στη Νότια Αφρική, θα βρείτε στη 

σελίδα μας στο facebook!

Πληροφορίες-Κρατήσεις

Geo@aqualized.com

+306932482779

To ταξίδι διοργανώνεται υπό την 
αιγίδα του Κύκλος Τράβελ, 
Νίκης 23, Σύνταγμα, 2103225175

CAPE TOWN

!
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3 ημέρες σαφάρι στο υπέροχο Garden Route αναζητώντας τα Big 5!
Στο Garden Route Game Lodge θα φτάσουμε οδικώς από το 
Cape Town.
Το απόγευμα της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου θα 
πραγματοποιήσουμε το πρώτο σαφάρι με ανοιχτά 
Land Rover 4x4.
Την επόμενη μέρα (Παρασκευή 9 Ιανουαρίου) θα 
απολαύσουμε πρωινό και απογευματινό σαφάρι. 
Θα ξυπνάμε νωρίς από τους ήχους της 
αφρικανικής σαβάνας και θα βγαίνουμε για την 
αναζήτηση των Big 5, αλλά και για ιπποπόταμους, 
καμηλοπαρδάλεις, μπαμπουίνους, τσίτα και 
μυριάδες είδη πουλιών. 
Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας θα έχουμε πρωινό 
και βραδινό.

Με εξαιρετικές κριτικές στο tripadvisor, η διαμονή μας εδώ 
θα μας μείνει αξέχαστη!

Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, αμέσως μετά το πρωινό 
μας σαφάρι, θα αναχωρήσουμε οδικώς για το 
αεροδρόμιο του Cape Town. 
Το απόγευμα θα αποχαιρετήσουμε την 
υπέροχη αυτή χώρα και θα επιστρέψουμε 
στην πατρίδα μέσω Dubai την Κυριακή 11 
Ιανουαρίου. 

H αμεσότητα των κρατήσεών σας θα διασφαλίσει 
την διαθεσιμότητα των προτεινόμενων ξενοδοχείων. 

To Garden Route Game Lodge
Στην παγκοσμίου φήμης 
Garden Route coast, στους 
πρόποδες του μαγευτικού 
Langeberg βρίσκεται το  
ιδιωτικό πάρκο που θα μας 
φιλοξενήσει για 3 ημέρες. 
Με πλούσια άγρια ζωή και 
βέβαια το ζητούμενο Big 5, 
με πολυτελή δωμάτια και 
εξαιρετικό φαγητό θα μας 
συναρπάσει!  

Safari!
The ultimate 

nature 
experience!

GARDEN ROUTE GAME 
LODGE SAFARI, 2 NIGHTS

http://www.grgamelodge.co.za/
http://www.grgamelodge.co.za/
http://www.tripadvisor.co.uk/Hotel_Review-g1187775-d524091-Reviews-Garden_Route_Game_Lodge-Albertina_Western_Cape.html
http://www.tripadvisor.co.uk/Hotel_Review-g1187775-d524091-Reviews-Garden_Route_Game_Lodge-Albertina_Western_Cape.html

