
ΤΤόόπποοιι  γγεεμμάάττοοιι  ππρροοκκλλήήσσεειιςς  όόσσοο  λλίίγγοοιι  άάλλλλοοιι  ππάάννωω  σσττηη  γγηη..  
ΗΗ  άάγγρριιαα  φφύύσσηη  μμεε  ττηηνν  εεκκππλληηκκττιικκήή  ττηηςς  ββιιοοπποοιικκιιλλόόττηητταα,,  

τταα  ααρρχχέέγγοονναα  ττοοππίίαα,,  οοιι  ππααρρθθέέννοοιι  υυγγρρόόττοοπποοιι,,    
οοιι  σσμμααρρααγγδδέέννιιεεςς  θθάάλλαασσσσεεςς,,  τταα  κκρρυυσσττάάλλλλιινναα  ννεερράά,,  
οοιι  υυπποοββρρύύχχιιοοιι  ππααρράάδδεειισσοοιι,,  οοιι  ααχχααννεείίςς  έέρρηημμοοιι,,    

τταα  ππααννάάρρχχααιιαα  ττρροοππιικκάά  δδάάσσηη,,  
οοιι  ιιεερρέέςς  ττοοπποοθθεεσσίίεεςς  ττωωνν  ααυυττόόχχθθοοννωωνν  φφυυλλώώνν  
σσυυννθθέέττοουυνν  έένναα  ααππίίσσττεευυττοο  κκααλλεειιδδοοσσκκόόππιιοο  

εειικκόόννωωνν,,  μμοορρφφώώνν  κκααιι  χχρρωωμμάάττωωνν..  
      ΜΜέέρρηη   όόπποουυ   ηη   λλέέξξηη   ""έέκκππλληηξξηη""   ββρρίίσσκκεειι   ττηηνν   

ααππόόλλυυττηη   εερρμμηηννεείίαα   ττηηςς !!   
            ΣΣττιιγγμμέέςς  όόπποουυ  ηη  φφαανντταασσίίαα  κκααιι  ηη  ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα  

                                                                          δδύύσσκκοολλαα  ξξεεχχωωρρίίζζοουυνν  
  

ΤΤοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  ννηησσίί  κκααιι  ηη  μμιικκρρόόττεερρηη  ήήππεειιρροοςς..  ΑΑπποομμοοννωωμμέέννηη  σσττιιςς  εεσσχχααττιιέέςς  ττοουυ  ΝΝόόττιιοουυ  ΗΗμμιισσφφααιιρρίίοουυ,,  
ααννάάμμεεσσαα  σσττοονν  ΙΙννδδιικκόό  κκααιι  ττοονν  ΕΕιιρρηηννιικκόό  ΩΩκκεεααννόό,,  εεκκεείί  πποουυ  ηη  ΑΑννααττοολλήή  σσυυννααννττάά  ττηη  ΔΔύύσσηη,,  ηη  ΑΑυυσσττρρααλλίίαα  
ππρροοσσφφέέρρεειι  μμοοννααδδιικκάά  φφυυσσιικκάά  φφααιιννόόμμεενναα,,  οοννεειιρρεεμμέέννεεςς  ππααρρααλλίίεεςς,,  ττοοππίίαα  ααππααρράάμμιιλλλλοουυ  κκάάλλλλοουυςς,,  ααπποοιικκιιαακκόό  
πποολλιιττιισσμμόό,,  εεκκσσυυγγχχρροοννιισσμμέέννηη  δδυυττιικκήή  ττεεχχννοολλοογγίίαα  κκααιι  οοιικκοοννοομμίίαα..  ΟΟλλόόκκλληηρρηη  ηη  ""πποολλύύχχρρωωμμηη  ήήππεειιρροοςς""  εείίννααιι  έένναα  
ππάάρρκκοο  εεξξααιιρρεεττιικκήήςς  οομμοορρφφιιάάςς..  ΗΗ  ππααννίίδδαα  ττηηςς  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα::  κκααγγκκοουυρρόό,,  κκοοάάλλαα,,  
μμυυρρμμηηγγκκοοφφάάγγοοιι,,  ππλλααττύύπποοδδεεςς  εείίννααιι  μμεερριικκάά  μμόόννοο  ααππόό  τταα  ππεερρίίεερργγαα  ααυυσσττρρααλλιιααννάά  ζζώώαα..    
ΗΗ  ΝΝέέαα  ΖΖηηλλααννδδίίαα,,  ηη  χχώώρραα  ττωωνν  ΜΜααοορρίί,,  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοονν  ΕΕιιρρηηννιικκόό  ΩΩκκεεααννόό,,  ννοοττιιοοααννααττοολλιικκάά  ττηηςς  ΑΑυυσσττρρααλλίίααςς,,  
ααππόό  ττηηνν  οοπποοίίαα  χχωωρρίίζζεεττααιι  μμεε  ττηη  ΘΘάάλλαασσσσαα  ττοουυ  ΤΤάάσσμμαανν..  ΑΑπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  τταα  δδύύοο  μμεεγγααλλύύττεερραα  ννηησσιιάά  ((ττοο  
ΒΒόόρρεειιοο  ΝΝηησσίί  κκααιι  ττοο  ΝΝόόττιιοο  ΝΝηησσίί))  κκααιι  ααππόό  πποολλυυάάρριιθθμμαα  μμιικκρρόόττεερραα..  ΕΕίίννααιι  έένναα  ααππόό  τταα  ππιιοο  ααπποομμοοννωωμμέένναα  μμέέρρηη  
ττηηςς  γγηηςς,,  έέννααςς  μμιικκρρόόκκοοσσμμοοςς  πποουυ  σσυυννοοψψίίζζεειι  ττηη  φφυυσσιικκήή  ιισσττοορρίίαα  κκααιι  τταα  θθααύύμμαατταα  κκααιι  ττοουυ  ππλλααννήήττηη  μμααςς..      

  



 

 
 

EEExxxppplllooorrriiinnnggg   AAAuuussstttrrraaallliiiaaa   &&&   NNNeeewww   ZZZeeeaaalllaaannnddd   V     
  

ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  έένναα  γγεεμμάάττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  σσττηηνν  ΑΑυυσσττρρααλλίίαα  κκααιι  ττηη  ΝΝέέαα  ΖΖηηλλααννδδίίαα,,  πποουυ  

ππεερριιλλααμμββάάννεειι  ΗΗΜΜΙΙΔΔΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗ  κκααιι  εεκκδδρροομμέέςς  πποουυ  ττοοππιικκάά  σσττοοιιχχίίζζοουυνν  πποολλύύ  αακκρριιββάά!!    
  

1100++  HHiigghhlliigghhttss,,  ΔΔυυννααττάά  σσηημμεείίαα  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς::    
 

11..  ΗΗμμιιδδιιααττρροοφφήή  σσεε  όόλλοο  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ––  ιιδδιιααίίττεερραα  σσηημμααννττιικκόό  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑυυσσττρρααλλίίαα  κκααιι    
ττηη  ΝΝέέαα  ΖΖηηλλααννδδίίαα    
22..  ΜΜιιαα  μμοοννααδδιικκήή  εεκκδδρροομμήή  σστταα  BBlluuee  MMoouunnttaaiinnss  ((ΜΜππλλεε  ΒΒοουυννάά))  ααππόό  ττοο  ΣΣίίδδννεεϋϋ  &&  
εεππίίσσκκεεψψηη  σσεε  ππάάρρκκοο  μμεε  κκοοάάλλαα,,  κκααγγκκοουυρρόό  κκ..άά..    
33..  ΟΟλλοοήήμμεερρηη  εεκκδδρροομμήή  σσττηηνν  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ΚΚααμμππέέρραα  ήή  ααννττιικκααττάάσστταασσήή  ττηηςς  μμεε    μμιιαα  
δδιιήήμμεερρηη  ππρροοααιιρρεεττιικκήή  εεκκδδρροομμήή  σσττοο  ΆΆγγιιεερρςς  ΡΡοοκκ  
44..  ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  μμεε  κκααττααμμααρράάνν  σσττοο  θθααύύμμαα  ττηηςς  φφύύσσηηςς,,  ττοονν  μμεεγγάάλλοο  ΚΚοορρααλλλλιιοογγεεννήή  
ΎΎφφααλλοο  μμεε  γγεεύύμμαα  μμπποουυφφέέ  θθααλλαασσσσιιννώώνν,,  σσννόόρρκκεελλιιννγγκκ,,  ττάάιισσμμαα  ψψααρριιώώνν  κκααιι  άάλλλλεεςς  
δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  
55..  ΕΕκκδδρροομμήή  μμεε  ττρρααίίννοο  σσττοο  ΔΔάάσσοοςς  ΒΒρροοχχήήςς  ττηηςς  ΚΚοουυρράάνντταα  κκααιι  δδιιααδδρροομμήή  μμεε  ττοο  
ππεερρίίφφηημμοο  SSkkyyrraaiill  ππάάννωω  ααππόό  ττοο  ττρροοππιικκόό  δδάάσσοοςς  
66..  ΘΘεεμμααττιικκήή  ββρρααδδιιάά  μμεε  δδεείίππννοο  κκααιι  χχοορροούύςς  ΑΑββοορρίίγγιιννωωνν  
77..  ΔΔιιααμμοοννήή  κκααιι  ππεερριιήήγγηησσηη  σσττοο  ΜΜππρριισσμμππέέιινν  
88..  ΑΑεερροοπποορριικκήή  μμεεττάάββαασσηη,,  ππεερριιήήγγηησσηη  κκααιι  δδιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη  σσττηηνν  ΤΤαασσμμααννίίαα    
99..  ΟΟλλοοήήμμεερρηη  εεκκδδρροομμήή  σσττηη  ΡΡοοττοορροούύαα  μμεε  τταα  θθεεααμμααττιικκόότταατταα  γγκκέέιιζζεερρ    
1100..  ΜΜύύηησσηη  σσττοονν  πποολλιιττιισσμμόό  ττωωνν  ΜΜααοορρίί  ((ΙΙννσσττιιττοούύττοο  ΚΚααλλώώνν  ΤΤεεχχννώώνν,,  θθεεμμααττιικκήή  
ππααρράάσστταασσηη  μμεε  χχοορροούύςς))  σσττηη  ΝΝέέαα  ΖΖηηλλααννδδίίαα      
1111..  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ππάάρρκκοο  RRaaiinnbbooww  SSpprriinnggss  μμεε  ττηη  σσππάάννιιαα  χχλλωωρρίίδδαα  κκααιι  ππααννίίδδαα  ττηηςς  
ππεερριιοοχχήήςς  κκααιι  γγεεύύμμαα  σσττοο  SSkkyylliinnee  σσττηη  ΡΡοοττοορροούύαα  μμεε  ππααννοορρααμμιικκήή  θθέέαα  ττηηςς  ππόόλληηςς  κκααιι  ττηηςς  
λλίίμμννηηςς  
  

ΌΌλλαα  μμέέσσαα  σσττηηνν  ττιιμμήή,,  γγιιαα  νναα  γγννωωρρίίζζεεττεε  εεξξ  ααρρχχήήςς  ττοο  κκόόσσττοοςς  ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα  
  

  ΗΗ  πποολλύύ  κκααλλήή  εεππιιλλοογγήή  ττωωνν  ππττήήσσεεωωνν  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα  σσυυγγκκααττααλλέέγγοοννττααιι  σστταα  
θθεεττιικκάά  σσηημμεείίαα  ττοουυ  ττααξξιιδδιιοούύ  ααυυττοούύ  
  

ΑΑεερροοπποορριικκήή  εεττααιιρρεείίαα::  EEmmiirraatteess  
 

2211//1122 ΕΕΚΚ  110066    1155..2255  --  2222..0055  ΑΑθθήήνναα  --  ΝΝττοουυμμππάάιι  
2222//1122 ΕΕΚΚ  441144    0011..5500  --  2222..3300  ΝΝττοουυμμππάάιι -   ΣΣίίδδννεεϋϋ 
0055//0011 ΕΕΚΚ  440077    1188..5500  --  0055..3300  ΏΏκκλλααννττ  --  ΝΝττοουυμμππάάιι  
0066//0011 ΕΕΚΚ  110055    0099..5555  --  1133..2200  ΝΝττοουυμμππάάιι - ΑΑθθήήνναα   

    

  ΕΕππίίσσηηςς,,  μμεε  ττηηνν  44ήήμμεερρηη  ΕΕππέέκκτταασσηη  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  ααυυττοούύ,,  μμααςς  δδίίννεεττααιι  ηη  
δδυυννααττόόττηητταα  νναα  εεξξεερρεευυννήήσσοουυμμεε  ττοο  ππααννέέμμοορρφφοο  ΝΝόόττιιοο  ΝΝηησσίί  ττηηςς  ΝΝέέααςς  
ΖΖηηλλααννδδίίααςς  μμεε  τταα  μμοοννααδδιικκάά  φφυυσσιικκάά  ττοουυ  ττοοππίίαα    
  
  ΠΠρροοσσφφέέρρεεττααιι  δδωωρρεεάάνν  ττααξξιιδδιιωωττιικκόόςς  οοδδηηγγόόςς--ββιιββλλίίοο  σστταα  εελλλληηννιικκάά    



 

 
  
  
  

ΚΚοορρααλλλλιιοογγεεννήήςς  ΎΎφφααλλοοςς  
ΈΈννααςς  μμααγγιικκόόςς  υυπποοββρρύύχχιιοοςς  κκόόσσμμοοςς,,  έένναα  
ζζωωννττααννόό  σσυυννααρρππαασσττιικκόό  οοιικκοοσσύύσσττηημμαα..  ΜΜιιαα  
ππααννδδααιισσίίαα  χχρρωωμμάάττωωνν,,  μμοορρφφώώνν  κκααιι  εειικκόόννωωνν..  
ΚΚοορράάλλλλιιαα  σσ΄́  όόλλαα  τταα  χχρρώώμμαατταα  ττηηςς  ίίρριιδδααςς  κκααιι  
χχιιλλιιάάδδεεςς  ψψάάρριιαα  δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν  κκααιι  ππααρράάξξεεννωωνν  
εειιδδώώνν  νναα  ττρρυυππώώννοουυνν  σσττιιςς  θθααλλάάσσσσιιεεςς  ααννεεμμώώννεεςς..       
 

ΚΚααμμππέέρραα    
ΗΗ  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΑΑυυσσττρρααλλιιααννήήςς  
ΚΚοοιιννοοπποολλιιττεείίααςς  εείίννααιι  μμιιαα  ννέέαα,,  κκοομμψψήή,,  ααθθλληηττιικκήή  
κκααιι  ππλλοούύσσιιαα  ττεεχχννηηττήή  ππόόλληη,,  χχττιισσμμέέννηη  σσττηη  μμέέσσηη  
ττηηςς  ααππόόσστταασσηηςς  ΣΣίίδδννεεϋϋ  --  ΜΜεελλββοούύρρννηηςς..    

BBlluuee  MMoouunnttaaiinnss   
ΈΈνναα  ααππόό  τταα  ππιιοο  εεννττυυππωωσσιιαακκάά  ττοοππίίαα  ττηηςς  ππααρράάκκττιιααςς  
ΑΑυυσσττρρααλλίίααςς..  ΜΜιιαα  ττοοπποοθθεεσσίίαα  κκααττάάφφυυττηη,,  
σσκκεεππαασσμμέέννηη  μμεε  δδάάσσηη  εευυκκααλλύύππττωωνν,,  άάρρρρηηκκτταα  
δδεεμμέέννηη  μμεε  ττοουυςς  θθρρύύλλοουυςς  κκααιι  ττιιςς  ππααρρααδδόόσσεειιςς  ττωωνν  
ΑΑββοορριιγγίίννωωνν  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς..  ΣΣττηηνν  εεκκδδρροομμήή  ααυυττήή  
εεκκττόόςς  ααππόό  ττηηνν  εεκκππλληηκκττιικκήή  φφύύσσηη  θθαα  εεππιισσκκεεφφθθοούύμμεε  
ττοο  ππάάρρκκοο  FFeeaatthheerrddaallee,,  όόπποουυ  θθαα  έέρρθθοουυμμεε  σσεε  
εεππααφφήή  μμεε  ττηη  μμοοννααδδιικκήή  ππααννίίδδαα  ττηηςς  ΑΑυυσσττρρααλλίίααςς  
όόππωωςς  κκααγγκκοουυρρόό,,  κκοοάάλλαα,,  ττοο  ττεερράάσσττιιοο  πποουυλλίί  έέμμοουυ  
((μμοοιιάάζζεειι  μμεε  σσττρροουυθθοοκκάάμμηηλλοο))  κκ..άά..      
  

ΚΚοουυρράάνντταα    
ΜΜιιαα  ααππίίσσττεευυττηη  δδιιααδδρροομμήή  μμεε  ττρρααίίννοο  σσττηηνν  άάγγρριιαα  
ββλλάάσσττηησσηη  ττηηςς  εευυρρύύττεερρηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ττοουυ  ΚΚεερρννςς  
κκααιι  σσττοο  ππεερρίίφφηημμοο  ΔΔάάσσοοςς  ττηηςς  ΒΒρροοχχήήςς..  ΜΜιιαα  
ααννεεππααννάάλληηππττηη  εεμμππεειιρρίίαα  μμεε  ττοο  ππεερρίίφφηημμοο  SSkkyyrraaiill..  
  

ΘΘεεμμααττιικκήή  ββρρααδδιιάά  μμεε  δδεείίππννοο  σσττοουυςς  ΑΑββοορρίίγγιιννεεςς  
ΜΜιιαα  ξξεεχχωωρριισσττήή  εεμμππεειιρρίίαα  μμύύηησσηηςς  σσττοονν  
πποολλιιττιισσμμόό  κκααιι  ττιιςς  ππααρρααδδόόσσεειιςς  ττωωνν  ΑΑββοορρίίγγιιννωωνν..  
ΈΈνναα  θθέέααμμαα  ππρρααγγμμααττιικκάά  σσυυννααρρππαασσττιικκόό!!        
  



  
  
  

  

ΆΆγγιιεερρςς  ΡΡοοκκ  
ΈΈννααςς  ππεελλώώρριιοοςς  κκόόκκκκιιννοοςς  ββρράάχχοοςς  φφυυττεεμμέέννοοςς  σσττοο  
κκέέννττρροο  ττηηςς  ΑΑυυσσττρρααλλιιααννήήςς  εερρήήμμοουυ..  ΈΈννααςς  
μμυυσσττηηρριιώώδδηηςς  μμοοννόόλλιιθθοοςς,,  ιιεερρόόςς  γγιιαα  ττοουυςς  
ΑΑββοορρίίγγιιννεεςς..  ΈΈνναα  μμααγγεευυττιικκόό  ηηλλιιοοββαασσίίλλεεμμαα  κκααιι  μμιιαα  
σσααγγηηννεευυττιικκήή  ααννααττοολλήή  ττοουυ  ήήλλιιοουυ  πποουυ  θθαα  μμεείίννοουυνν  
γγιιαα  ππάάνντταα  χχααρρααγγμμέένναα  σσττηη  μμννήήμμηη  σσααςς..            

ΟΟλλοοήήμμεερρηη  εεκκδδρροομμήή  σσττηη  ΡΡοοττοορροούύαα  μμεε  τταα  
θθεεααμμααττιικκόότταατταα  γγκκέέιιζζεερρ      
ΜΜιιαα  ηηφφααιισσττεειιοογγεεννήήςς  ππεερριιοοχχήή  μμεε  ττηη  μμεεγγααλλύύττεερρηη  
θθεερρμμιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  σσττηη  χχώώρραα  --  θθεεααμμααττιικκοοίί  
θθεερρμμοοππίίδδαακκεεςς  ((γγκκέέιιζζεερρ)),,  ιιααμμααττιικκέέςς  ππηηγγέέςς  κκααιι  
λλίίμμννεεςς  μμεε  λλάάσσππηη  πποουυ  ββρράάζζεειι!!!!!!  

ΜΜααοορρίί  
ΜΜύύηησσηη  σσττοονν  πποολλιιττιισσμμόό  ττωωνν  ΜΜααοορρίί  μμέέσσαα  ααππόό  
ττιιςς  ππααρρααδδοοσσιιαακκέέςς  ττοουυςς  ττέέχχννεεςς,,  ττοουυςς  χχοορροούύςς  
κκααιι  τταα  ττρρααγγοούύδδιιαα  μμεε  ιισσττοορρίίεεςς  ααππόό  τταα  έέθθιιμμαα  ττωωνν  
ππρροογγόόννωωνν  ττοουυςς..    

ΤΤαασσμμααννίίαα 
ΤΤοο  ννοοττιιόόττεερροο  ννηησσίί  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ  ππρροοσσφφέέρρεειι  
ααππέέρρααννττηη  φφυυσσιικκήή  οομμοορρφφιιάά,,  γγααλλήήννηη  κκααιι  
ηηρρεεμμίίαα..  ΑΑττέέλλεειιωωτταα  ππάάρρκκαα,,  οοννεειιρριικκέέςς  λλίίμμννεεςς,,  
εειιδδυυλλλλιιαακκάά  ββοουυννάά,,  κκοορρααλλλλέέννιιεεςς  αακκττέέςς,,  άάγγρριιαα  
φφύύσσηη,,  ααλλλλάά  κκααιι  ππλλοούύσσιιαα  ααπποοιικκιιαακκήή  
ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  κκλληηρροοννοομμιιάά.. 

ΠΠάάρρκκοο  RRaaiinnbbooww  SSpprriinnggss  κκααιι ΓΓεεύύμμαα  σσττοο  SSkkyylliinnee  
σσττηη  ΡΡοοττοορροούύαα  
ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ΠΠάάρρκκοο  RRaaiinnbbooww  SSpprriinnggss  μμεε  ττηηνν  
ππυυκκννήή  ββλλάάσσττηησσηη  κκααιι  γγεεύύμμαα  μμεε  ππααννοορρααμμιικκήή  θθέέαα  
ττηηςς  ππόόλληηςς  κκααιι  ττηηςς  οομμώώννυυμμηηςς  λλίίμμννηηςς..    
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ποτέ το ταξίδι στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία δεν προτάθηκε τόσο οικονομικό και 

τόσο πλήρες. 17 πλουσιοπάροχες και ξεκούραστες ημέρες στις ωραιότερες περιοχές της 

Αυστραλίας, με άριστες ποιοτικές προδιαγραφές. Έτσι όπως έχετε συνηθίσει, με όλα να 

περιλαμβάνονται μέσα στην τιμή, ακριβώς για να μην έχετε τοπικές εκπλήξεις. Με τα φτερά 

της Emirates, τον πιο πολυτελή τρόπο να φτάσετε στην Αυστραλία, προσγειωνόμαστε στο 

Σίνδεϋ και αναχωρούμε από το Ώκλαντ για να δούμε, με τη βοήθεια πέντε εσωτερικών 

πτήσεων, τα σημαντικότερα τμήματα του μεγαλύτερου νησιού στον κόσμο και τη… 

γειτόνισσα του. Η πληθωρικότητα του προγράμματος διαπιστώνεται αμέσως από τον 

έμπειρο ταξιδιώτη: καθημερινή ημιδιατροφή και ακριβές δραστηριότητες-εκδρομές, όπως η 

εκδρομή στην πρωτεύουσα Καμπέρα, η εκδρομή στα Μπλε Βουνά, το βραδινό σόου στο 

Κερνς, η εκδρομή στο δάσος Κουράντα από το Κερνς και άλλα πολλά.  

 

 
 
 
 
 
 Επισκεφθείτε το Σίδνεϋ, την πιο όμορφη πόλη της Αυστραλίας και μια από τις 

ομορφότερες του κόσμου 

 Απολαύστε μια ολοήμερη κρουαζιέρα με καταμαράν στο μεγάλο Κοραλλιογενές 

Φράγμα και θαυμάστε από το ειδικό υποβρύχιο παρατηρητήριο τη μαγευτική 

υποθαλάσσια ζωή 

 Εκδράμετε με τραίνο στο Δάσος Βροχής της Κουράντα και κάντε μια διαδρομή με το 

περίφημο Skyrail πάνω από το τροπικό δάσος 

 Ανακαλύψτε την πανέμορφη Τασμανία, ένα από τα πιο άγνωστα νησιά του πλανήτη  

 Θαυμάστε τους θερμοπίδακες που εκρήγνυνται, τις ιαματικές πηγές και τις λίμνες με 

λάσπη που βράζει στη Ροτορούα  

 Μυηθείτε στον πολιτισμό των Μαορί στη Νέα Ζηλανδία   

 
 



ΑΑββοορρίίγγιιννεεςς  ((ΑΑbboorriiggiinneess))  
ΟΟιι  ααυυττόόχχθθοοννεεςς  κκάάττοοιικκοοιι  ττηηςς  ΑΑυυσσττρρααλλίίααςς  

 

Οι ανθρωπολόγοι συγκλίνουν στην άποψη ότι οι πρώτοι άνθρωποι που ήρθαν στην Αυστραλιανή 

ήπειρο ξεκίνησαν από τη ΝΑ Ασία και έφτασαν κατά κύματα. Παρ' ότι δεν υπάρχουν σαφείς 

αρχαιολογικές μαρτυρίες για το πότε άρχισαν οι πρώτες αφίξεις, υπολογίζεται ότι αυτό έγινε 

τουλάχιστον πριν από 50-60.000 χρόνια και ότι πριν από 40.000 χρόνια είχαν ήδη 

εγκατασταθεί τόσο σε παράκτιες περιοχές όσο και στην ενδοχώρα, στην έρημο, αλλά και σε μη 

ερημικές περιοχές και ανέπτυξαν πολύ 

στενή σχέση με τη γη και το φυσικό 

περιβάλλον.  

Οι κοσμολογικές τους πεποιθήσεις 

στηρίχτηκαν κυρίως στο Όνειρο - την 

πεποίθηση δηλαδή ότι στο απώτατο 

παρελθόν, σε έναν ονειρικό κόσμο, 

κάποια μυθικά όντα δημιούργησαν 

τη γη και το φυσικό περιβάλλον και 

στη συνέχεια μεταμορφώθηκαν σε 

πνεύματα που υπάρχουν παντού, 

ακόμη και μέσα σε κάθε άνθρωπο και 

μεσολαβούν μεταξύ των ζώντων και 

των νεκρών προγόνων τους με τη βοήθεια των ονείρων.  

Η ενότητα αυτή μεταξύ φύσης, γης και ανθρώπου εκφράστηκε με τον τοτεμισμό, ένα πολύπλοκο 

σύστημα θρησκευτικών δοξασιών και λειτουργιών που αποδίδει ιερότητα σε φυσικά αντικείμενα, 

τα οποία ονομάζονται τοτέμ.  

Στις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τελετουργίες έχει την πηγή της και η τέχνη των 

Αβορίγινων, κυρίως η ζωγραφική, ένα μεγάλο κομμάτι της οποίας - η ζωγραφική σε 

βράχους και σε φλοιούς δέντρων - επέζησε έως και σήμερα. 

Έχουν καταγραφεί περίπου 500 κύριες και επιμέρους φυλές, με διαφορετικές ονομασίες, οι 

οποίες ως επί το πλείστον ζούσαν νομαδικά, περιφερόμενες όμως σε συγκεκριμένα εδάφη η 

καθεμία, τα οποία θεωρούσαν τόπους ανάπαυσης των προγόνων, άρα μέρος του Ονείρου. 

Ζούσαν σε οικογενειακές ομάδες ή γένη.  

Οι άντρες ήταν φύλακες, κατασκευαστές εργαλείων και κυνηγοί, ενώ οι γυναίκες ασχολούνταν με 

το νοικοκυριό και την ανατροφή των παιδιών. Ανέπτυξαν επίσης το εμπόριο στην ενδοχώρα και 

στα γύρω νησιά, όχι τόσο για το κέρδος, όσο ως μορφή κοινωνικής συναναστροφής και 

πολιτιστικών ανταλλαγών.  

Η κοινωνία τους δεν είχε ταξική διάρθρωση και η μόνη αναγνωρίσιμη ιεραρχία ήταν αυτή που 

πήγαζε από τη γνώση και την εμπειρία των θρησκευτικών τελετουργιών, τις οποίες ασκούσαν μόνο 

οι άντρες.  



Τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν ήταν πολύ λίγα (με εξαίρεση τα τελετουργικά σύνεργα) και με 

γνωστότερο από αυτά το περίφημο μπούμερανγκ, το οποίο αρχικά χρησίμευε ως όπλο και για 

αθλητικές δραστηριότητες και αργότερα χρησιμοποιήθηκε στο κυνήγι.  

Η πνευματικότητα των Αβορίγινων βασίζεται σε μια στενή σχέση μεταξύ ανθρώπων  

και γης! Οι Αβορίγινες ονομάζουν την αρχή του κόσμου  "Όνειρο" ή 

"Εποχή του Ονείρου" (Dreamtime)!  

Οι άνθρωποι αυτοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη φύση και πιο συγκεκριμένα με τη γη στην 

οποία κατοικούν. Πιστεύουν ότι αυτή η γη τούς έχει δοθεί από τους θεούς από την εποχή ακόμη 

που Εκείνοι δημιούργησαν τον κόσμο.   

Κατά τη διάρκεια του Ονειρόχρονου (Dreamtime) οι ιθαγενείς πρόγονοι ήρθαν στη Γη για να 

φτιάξουν τα διάφορα μέρη της φύσης, περιλαμβάνοντας τα ζώα, το νερό, τα δέντρα, τον ουρανό. 

Αντίθετα με άλλες θρησκείες, η πίστη τους δεν βάζει τα ανθρώπινα όντα ξεχωριστά ή σε 

υψηλότερο επίπεδο από τη φύση. Οι Αβορίγινες πιστεύουν ότι μερικοί από τους προγόνους 

μεταμορφώθηκαν σε πέτρες, ποταμούς, βράχια ... όπου παραμένουν πνευματικά ζωντανοί. Είναι 

στενά συνδεδεμένοι με τη γη τους και με τη φύση γενικότερα. 

Πιστεύουν ότι αφού αυτή η γη δημιουργήθηκε από τους θεούς σ' εκείνη τη μυθική εποχή του 

Ονείρου, οφείλουν να τη σέβονται και να τη φροντίζουν όσο καλύτερα γίνεται, τόσο εκείνη όσο και 

όλα τα πλάσματα πάνω σ' αυτήν. Κάθε δέντρο, βράχος, βουνό ή ζώο θεωρείται δημιούργημα των 

αρχαίων θεών. Γι' αυτούς αυτή η εποχή αποτελεί ένα χωροχρόνο, στον οποίο επιστρέφει κάθε 

ψυχή μετά το θάνατο του σώματος. 

Η μουσική των Αβορίγινων είναι εύκολα αναγνωρίσιμη από το ντιτζεριντού (didgeridoo) 

αυστραλιανό είδος πνευστού μουσικού 

οργάνου, μήκους περίπου 2 μέτρων. Το 

didgeridoo, είναι φτιαγμένο από μπαμπού 

και παράγει έναν χαμηλό, παλλόμενο ήχο. 

Το χρησιμοποιούν σε γιορτές επίσημες αλλά 

και καθημερινές, στα ηλιοβασιλέματα, τις 

κηδείες.  

Οι Αβορίγινες έζησαν ολότελα 

απομονωμένοι έως την εισβολή των 

Ευρωπαίων στο τέλος του 18ου αιώνα. Γύρω 

στους 300.000 Αβορίγινες κατοικούσαν στην Αυστραλία το 1788, όταν έφτασε ο Πρώτος Στόλος από 

την Αγγλία και άρχισε μια άνιση μάχη για την κυριαρχία στην ήπειρο. Με την ανελέητη καταδίωξη 

και τις αρρώστιες που έφεραν μαζί τους, οι λευκοί αποδεκάτισαν τους νόμιμους ιδιοκτήτες και 

κληρονόμους αυτής της γης που θεωρούνται από τους πιο αρχαίους κατοίκους του πλανήτη. 

"Συνάντηση λίθινης εποχής με εποχή βιομηχανικής επανάστασης".  

Οι δύο αιώνες δυτικού πολιτισμού είχαν υψηλό κόστος για τους αυτόχθονες της 

Αυστραλίας. O πληθυσμός των Αβορίγινων μαζί με τους μιγάδες, φτάνει σήμερα τους περίπου 

120.000 και είναι διεσπαρμένοι σε επτά διακεκριμένες πολιτισμικές περιοχές.  

 



ΤΤΤααα    ΜΜΜοοονννοοοπππάάάτττιιιααα    τττωωωννν   ΤΤΤρρραααγγγοοουυυδδδιιιώώώννν   
 

Ένας λαβύρινθος αόρατων μονοπατιών φιδοσέρνονται σ' όλη την 

Αυστραλία. Οι Ευρωπαίοι τα ξέρουν σαν "Δρόμους της Εποχής των 

Ονείρων" ή "Μονοπάτια των Τραγουδιών"· οι Αυτόχθονες σαν "Χνάρια των 

Προγόνων" ή "Δρόμο του Νόμου". 

Οι μύθοι των Αυτοχθόνων γύρω από τη Δημιουργία μιλάνε για τα θρυλικά τοτεμικά πλάσματα που 

περιπλανιόνταν την Εποχή των Ονείρων σ' ολόκληρη την ήπειρο και ονόμαζαν με το τραγούδι τους καθετί 

που συναντούσαν στο διάβα τους - πουλιά, ζώα, φυτά, βράχια, γούρνες - κι έτσι τραγουδώντας, 

δημιουργούσαν τον κόσμο. 

Η φιλοσοφία των Αυτοχθόνων είναι δεμένη με τη γη. Η γη δίνει στον άνθρωπο ζωή. Δίνει την τροφή. Τη 

γλώσσα και την εξυπνάδα του. Και η γη τον ξαναπαίρνει πίσω σαν πεθάνει.  

Οι Αυτόχθονες ήταν ένας λαός που βάδιζε ανάλαφρα πάνω στη γη.  

Οι πρόγονοι είχαν σκορπίσει μια σειρά από λέξεις και μουσικές νότες πάνω στη γραμμή που σχημάτιζαν τα 

χνάρια τους ενώ διέσχιζαν τη χώρα, και αυτά τα ίχνη των Ονείρων παράμεναν στη γη σαν "δρόμοι" 

επικοινωνίας ανάμεσα στις πιο απομακρυσμένες φυλές. 

 Ένα τραγούδι είναι ταυτόχρονα χάρτης και ραδιογωνιόμετρο. Εφόσον ξέρεις το τραγούδι μπορείς πάντα να 

βρεις το δρόμο σου μέσα στη χώρα. Δημιουργώντας με το τραγούδι τους τον κόσμο, οι Πρόγονοι υπήρξαν 

ποιητές με την αρχική έννοια της ποίησης που σημαίνει Δημιουργία.  

Από το βιβλίο του ΜΠΡΟΥΣ ΤΣΑΤΟΥΙΝ 

"ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ" 



 
 
 
 

ΆΆγγιιεερρςς  ΡΡοοκκ::  ΤΤοο  μμυυσσττήήρριιοο  ττοουυ  ΒΒρράάχχοουυ  UUlluurruu!!  
 

ΤΤοο  ΟΟυυλλοούύρροουυ,,  οο  ΆΆγγιιεερρςς  ΡΡοοκκ  ήή  ππιιοο  ααππλλάά  ""οο  ΒΒρράάχχοοςς""  εείίννααιι  οο  μμεεγγααλλύύττεερροοςς  μμοοννόόλλιιθθοοςς  

σσττοονν  κκόόσσμμοο  κκααιι  έέχχεειι  γγίίννεειι  ττοο  σσύύμμββοολλοο  ττηηςς  ΑΑυυσσττρρααλλίίααςς..    

ΠΠααννέέμμοορρφφοοςς,,  μμυυσσττηηρριιώώδδηηςς  κκααιι  εεππιιββλληηττιικκόόςς,,  θθεεωωρρεείίττααιι  ιιεερρόόςς  χχώώρροοςς  ααππόό  ττοουυςς  ιιθθααγγεεννεείίςς  

κκααιι  έένναα  ααππόό  τταα  ππλλέέοονν  ππααρράάξξεενναα  μμέέρρηη  ττοουυ  ππλλααννήήττηη  μμααςς..  

ΟΟ  ππρρώώττοοςς  ΕΕυυρρωωππααίίοοςς  πποουυ  εείίδδεε  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ήήτταανν  οο  ΓΓοουυίίλλιιααμμ  ΓΓκκααςς  ττοο  11887733,,  ααλλλλάά  ττοο  

όόννοομμάά  ττοουυ  εείίννααιι  ααππόό  ττοονν  SSiirr  HHeennrryy  AAyyrreess,,  πποουυ  ήήτταανν  οο  έέππααρρχχοοςς  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  

ΑΑυυσσττρρααλλίίααςς..  

  ΤΤοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  ββρράάχχοουυ  φφττάάννεειι  τταα  334488  μμέέττρραα..  ΣΣττηηνν  οουυσσίίαα  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  μμίίαα  ττεερράάσσττιιαα  

ππρροοεεξξοοχχήή  ττοουυ  εεδδάάφφοουυςς  ααππόό  δδιιααββρρωωμμέέννοο  κκόόκκκκιιννοο  ψψααμμμμίίττηη,,  πποουυ  δδεεσσππόόζζεειι  σσττηη  μμέέσσηη  ττοουυ  

πποουυθθεεννάά  εεδδώώ  κκααιι  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  χχρρόόννιιαα,,  ααλλλλάά  εείίννααιι  άάγγννωωσσττοο  ττοο  ππώώςς  έέχχεειι  δδιιααμμοορρφφωωθθεείί..    

ΑΑξξιιοοσσηημμεείίωωττοο  εείίννααιι  όόττιι  ""οο  ΒΒρράάχχοοςς""  ααλλλλάάζζεειι  χχρρώώμμαα    ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηηνν  εεπποοχχήή  κκααιι  ττηηνν......  

......ώώρραα  ττηηςς  ηημμέέρρααςς,,  μμεε  ππιιοο  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  ττοο  κκοοκκκκιιννωωππόό  χχρρώώμμαα  πποουυ  ππααίίρρννεειι  κκααττάά  ττοο  

ηηλλιιοοββαασσίίλλεεμμαα..    

ΜΜύύθθοοιι  κκααιι  θθρρύύλλοοιι  σσυυννδδέέοουυνν  ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ττοουυ  μμεε  ττοο  ""ΠΠννεεύύμμαα  ττηηςς  ΧΧεελλώώννααςς"",,  εεννώώ  

ππιισσττεεύύεεττααιι  όόττιι  φφέέρρννεειι  κκαακκήή  ττύύχχηη  σσεε  όόπποοιιοονν  ααφφααιιρρέέσσεειι  κκάάπποοιιοο  κκοομμμμάάττιι  ππέέττρρααςς  ααππόό  ττηηνν  

εεππιιφφάάννεειιάά  ττοουυ!!  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



MMααοορρίί  
 
Οι Μαορί προέρχονταν από την Πολυνησία - η 

έλευσή τους με τα ωκεάνια κανό (waka) στην 

Αοτεαρόα, τη "Χώρα του Μεγάλου Λευκού Νέφους" 

σύμφωνα με την πολυνησιακή ονομασία της Νέας 

Ζηλανδίας, κυμαίνεται μεταξύ 9ου και 13ου μ.Χ. 

αιώνα.  

Οι πρόγονοί τους οργανώθηκαν σε χαπού (φυλετικές 

υποδιαιρέσεις), που αποτελούσαν οι χουανάου (εκτεταμένες οικογένειες) και καθοδηγούνταν 

από τον αρίκι (ανώτερο αρχηγό), η ισχύς του οποίου ελεγχόταν από τους μεγαλύτερους σε 

ηλικία από κάθε οικογενειακή ομάδα.  

Ανέπτυξαν μια πολεμοχαρή κοινωνία, πιστεύοντας ότι ο πόλεμος ενίσχυε τη δύναμη και το κύρος 

της φυλής και ότι ο κανιβαλισμός έναντι των εχθρών διαπότιζε αυτόν που έτρωγε το θύμα του με 

τη ζωτική ενέργεια του νεκρού.  

Κάθε φυλή είχε τα δικά της χάκα (πολεμικό χορό και πολεμικό τραγούδι), τα οποία εκτελούνταν 

πριν από τη μάχη. Αντικειμενικός σκοπός του χάκα είναι ο εκφοβισμός του αντιπάλου με 

κραυγές και άγριους μορφασμούς.  

Οι άρχουσες τάξεις συνήθιζαν να στολίζουν το πρόσωπο και το σώμα τους με πολύπλοκα μόκο 

(τατουάζ). Στις γυναίκες τα τατουάζ περιοριζόταν στα μάγουλα, αλλά οι σημαντικότεροι άνδρες 

μπορούσαν να διακοσμήσουν ολόκληρο το κορμί τους. Για τους Μαορί, το τατουάζ είναι θέμα 

αισθητικό και τελετουργικό, με την έννοια ότι 

καταγράφονταν μυστήρια και ορισμένα σημαντικά 

γεγονότα στη ζωή ενός ατόμου.  

Η κατάληψη της χώρας από τους πακέχα (Ευρωπαίους 

αποίκους) προκάλεσε σφοδρές συγκρούσεις με τους 

Μαορί, αλλά ο γηγενής λαός αποδεκατίστηκε κυρίως από 

τα πυροβόλα όπλα και τις ασθένειες που έφεραν οι 

λευκοί. Όσοι Μαορί διασώθηκαν δεν είχαν άλλη επιλογή 

παρά να μετακινηθούν σε πιο απομονωμένες περιοχές 

της χώρας.  

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 οι Νεοζηλανδοί 

άρχισαν να ενδιαφέρονται για τη γλώσσα, τις τέχνες και 

τις παραδόσεις της ξεχωριστής αυτής φυλής, ενώ 

παράλληλα οι ίδιοι οι Μαορί, που αποτελούν το 15% του 

πληθυσμού της χώρας, προσπαθούν να ενισχύσουν την 

εθνική και πολιτιστική τους κληρονομιά μεταδίδοντας τις 

προγονικές παραδόσεις τους στις νεότερες γενεές. 



ΚΚααγγκκοουυρρόό::  ""ΤΤοο  ζζώώοο  μμεε  ττοο  έέννττοοννοο  μμηηττρριικκόό  φφίίλλττρροο""  
 
Ένα ακόμα αξιοθαύμαστο πλάσμα της φύσης που αξίζει 

να μάθουμε λίγα στοιχεία για τη ζωή του. 

Το καγκουρό είναι ζώο μαρσιποφόρο που απαντάται 

στην Αυστραλία και τη Νέα Γουϊνέα. Ανήκei στην 

οικογένεια των μακρόποδων, που περιλαμβάνει 63 είδη.  

Η αρχαία λέξη μάρσιπος σημαίνει σάκος. Αυτά τα ζώα 

ονομάστηκαν μαρσιποφόρα λόγω του σάκου που έχει 

στη κοιλιά του το θηλυκό. Στον μάρσιπο αυτό μεγαλώνει 

το μικρό τους πρώτους μήνες της ζωής του. Εκεί βρίσκει 

την ασφάλεια και το γάλα της μητέρας του - οι θηλές της 

μητέρας βρίσκονται μέσα στον μάρσιπο. 

Η μητέρα είναι αρκετά συνδεδεμένη με το μικρό της, 

όπως και τα περισσότερα θηλαστικά. Το μικρό 

καγκουρό, όπως και πολλά άλλα ζώα, όταν φτάσει η 

στιγμή της ενηλικίωσης δυσκολεύεται να το 

συνειδητοποιήσει και πολλές φορές αν και πολύ 

ανεπτυγμένο σωματικά, προσπαθεί να μπει στον 

μάρσιπο της μητέρας του. Μάταια όμως η προσπάθεια γιατί έφτασε η στιγμή που πρέπει να 

ακολουθήσει την εκπαίδευση που θα του παρέχει η μητέρα του και να μπορέσει να επιβιώσει 

μόνο του.   

Ο πρώτος Ευρωπαίος που είδε καγκουρό ήταν ο Ολλανδός ναυτικός Φραντσίσκο Πέλσαρτ το 

1629, όταν το πλοίο του ναυάγησε στην ακτή της Αυστραλίας. Το όνομά τους το πήραν από τον 

Άγγλο θαλασσοπόρο Τζέιμς Κουκ. 

Όταν ο Κουκ έφτασε στην Αυστραλία 

το 1770, παρατήρησε το ζώο και 

ρώτησε τους ιθαγενείς πώς λέγεται. 

Αυτοί απάντησαν: "Καν γκου ρό", που 

σημαίνει "πάνω-κάτω" Το όνομα του 

Καγκουρό στη γλώσσα των Ιθαγενών 

είναι γολαρού. Αυτά που είχε δει ο Κουκ 

ήταν τα γαλαμπί όπως τα λένε οι 

Ιθαγενείς, και ανήκουν και αυτά στην 

οικογένεια των μακρόποδων.  

 

 
 



 
 

ΤΤΤζζζέέέηηημμμςςς   ΚΚΚοοουυυκκκ:::   ΟΟΟ   άάάνννθθθρρρωωωππποοοςςς   ππποοουυυ   ααανννααακκκάάάλλλυυυψψψεεε   τττηηη   ΓΓΓεεεωωωγγγρρραααφφφίίίααα   
 

Άγγλος θαλασσοπόρος και χαρτογράφος (Γιορκσάιρ 1728 – Χαβάη 1779) 

Κατατάχθηκε στο βρετανικό ναυτικό και αρχικά ταξίδεψε στον Καναδά, όπου ανέλαβε τις χαρτογραφήσεις 

και τις καταμετρήσεις των ακτών της Νέας Γης και του Λαμπραντόρ.  

Το 1768 ανέλαβε την ηγεσία μιας επιστημονικής αποστολής στις θάλασσες του Νότου (Νότιος Ειρηνικός 

ωκεανός) με σκοπό να συλλέξει παρατηρήσεις για τη δίοδο του πλανήτη Αφροδίτη μπροστά από τον 

Ήλιο.  

(Οι αστρονόμοι είχαν προβλέψει ότι στις 3 Ιουνίου 1769 ο πλανήτης Αφροδίτη θα συναντούσε τον Ήλιο. Οι 

παρατηρήσεις από τον Ειρηνικό Ωκεανό ήταν απαραίτητες για να μπορέσει να δοθεί ακριβής απάντηση 

για την έκταση του ηλιακού συστήματος). 

Το Βρετανικό Ναυτικό και η Royal Society, όμως, είχαν ένα ακόμα κίνητρο για να πραγματοποιηθεί αυτό το 

ταξίδι στον Ειρηνικό: την ανακάλυψη της Terra Australis Incognita. Στο πρόσωπο του Κουκ, που τότε ήταν 

39 ετών, είχαν βρει το ιδανικό άτομο που θα εντόπιζε αυτήν την ήπειρο.   

Ξεκίνησε από το Πλύμουθ στις 25/8/1768 με το πλοίο Endeavor και αφού πέρασε το Ακρωτήριο Χορν και 

περιέπλευσε τη Νότια Αμερική έφτασε στην Ταϊτή τον Απρίλιο του 1769. Εκεί παρατήρησε στις 3 Ιουνίου το 

φαινόμενο της διάβασης της Αφροδίτης από τον ηλιακό δίσκο. Στις 13/7 το πλοίο σάλπαρε για τις 

θάλασσες του Νότου αναζητώντας μια νέα ήπειρο.  



Χαρτογράφησε μεγάλο μέρος από τα νησιά που ονόμασε Νησιά της Εταιρείας (Society Islands), προς 

τιμήν της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας του Λονδίνου.  

Στις 7/10 έφτασε στις ακτές της Νέας Ζηλανδίας, τις οποίες εξερεύνησε πραγματοποιώντας τον περίπλου 

των νησιών, κατά τη διάρκεια του οποίου ανακάλυψε μεταξύ άλλων και τον Πορθμό που χωρίζει τα δύο 

μεγαλύτερα νησιά (σήμερα: πορθμός Κουκ). 

Το Μάρτιο του 1770 απέπλευσε για το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Το δρομολόγιο αυτό τον οδήγησε 

στην Αυστραλία. Ο Κουκ έπλευσε κατά μήκος των ακτών της ανατολικής Αυστραλίας σε απόσταση 4.500 

χιλιομέτρων από το ακρωτήριο Χόου, στα σύνορα των σημερινών πολιτειών Νέας Νότιας Ουαλίας και 

Βικτόρια, μέχρι το ακρωτήριο Γιορκ. Μελέτησε τις νότιες ακτές της Νέας Γουινέας και την Ιάβα και αφού 

περιέπλευσε το ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, επέστρεψε στη Μεγάλη Βρετανία το 1771.  

Το επόμενο έτος επιχείρησε δεύτερο εξερευνητικό ταξίδι με δύο πλοία, το Resolution και το Adventure. 

Ξεκίνησε στις 13/7/1772 και αφού πέρασε το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας κινήθηκε προς νότο. Στις 580 

Νότιο Γεωγραφικό Πλάτος τα παγόβουνα τους έφραξαν το δρόμο. Τότε στράφηκε προς τη Νέα Ζηλανδία, 

τα Νησιά της Εταιρείας και την Ταϊτή. Έπειτα κινήθηκε προς τα δυτικά και έφτασε στα Νησιά των Φίλων 

(που είχαν ανακαλυφθεί από τον Τάσμαν). Το χειμώνα του 1773 αφού έκανε στάση πάλι στη Νέα Ζηλανδία 

κινήθηκε νότια. Στις 30/01/1774 έφτασε στις 71°10’ Νότιου Γεωγραφικού Πλάτους – σημείο στο οποίο 

κανείς δεν είχε φτάσει έως τότε – μέσα σε ομίχλες και καταιγίδες, χωρίς όμως να ανακαλύψει ίχνος ξηράς. 

Πλέοντας ύστερα στο νότιο Ειρηνικό ανέβηκε στα Νησιά του Πάσχα, χαρτογράφησε τα αρχιπελάγη 

Μαρκέσας και Νέων Εβρίδων (σημερινό Βανουάτου) και στη συνέχεια αυτό της Νέας Καληδονίας. Αφού 

πέρασε τη Γη του Πυρρός, ανακάλυψε το Νησί της Γεωργίας και επέστρεψε στο Πλύμουθ το 1775. 

Επιστρέφοντας στην Αγγλία, αρνήθηκε τη θέση που του προσέφερε το Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς, για 

να επιχειρήσει και τρίτο εξερευνητικό ταξίδι με σκοπό τη γεωγραφική μελέτη του Βερίγγειου πορθμού. 

Ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1776 με τα πλοία Resolution και Discovery και με πορεία προς τον Ειρηνικό μέσω 

του Ινδικού ωκεανού. Πέρασε από τα νησιά Μάριον, Κρόζετ και Κεργκελέν και κατευθύνθηκε προς την 

Τασμανία και τη Νέα Ζηλανδία. 

Αφού ανακάλυψε τα νησιά που φέρουν το όνομά του (Νησιά Κουκ) κατέληξε στα Νησιά των Φίλων και τα 

Νησιά της Εταιρείας. Τον Ιανουάριο του 1778 έφτασε στη Χαβάη. Διέπλευσε τον Ειρηνικό με κατεύθυνση 

προς το βορρά, με σκοπό να παρακάμψει τον Βερίγγειο πορθμό και να ανακαλύψει τη λεγόμενη 

"βορειοδυτική δίοδο", εξερεύνησε τα ανατολικά παράλια της Ασίας, παρέπλευσε τις ακτές της νότιας και 

της δυτικής Αλάσκας και παρέκαμψε το Βερίγγειο πορθμό, αλλά, στο πλάτος 70° 41΄, οι πάγοι τον 

ανάγκασαν να πλεύσει προς το νότο.  

Στις 14/2/1779 σκοτώθηκε στη Χαβάη (στον κόλπο Κεαλακεκούα) σε μια συμπλοκή με τους ιθαγενείς.  

Ο Κoυκ υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους θαλασσοπόρους όλων των εποχών, ενώ θεμελιώδης ήταν 

και η συμβολή του στη χαρτογραφία και στους τομείς της φυσικής γεωγραφίας, της 

ανθρωπογεωγραφίας και των φυσικών επιστημών.  

Στις τρεις αποστολές του, που διήρκησαν 11 χρόνια, ανακάλυψε εκατοντάδες νησιά, γνώρισε φυλές που 

μέχρι τότε δεν ήταν γνωστές και σχεδίασε χάρτες με τόση ακρίβεια που για αιώνες έμειναν ανυπέρβλητοι. Η 

επιστημονική του προσέγγιση οδήγησε σε θεραπεία του σκορβούτου και απέδειξε την αξία των 

χρονογράφων που χρησιμοποιούνταν για τα ταξίδια. Οι ακριβείς παρατηρήσεις που έκανε κατά τη 

διάρκεια των εξερευνήσεών του καθόρισαν το περίγραμμα σημαντικού τμήματος της επιφάνειας της Γης, 

ιδιαίτερα του Ειρηνικού. Παράλληλα, χάρη στο τεράστιο υλικό των παρατηρήσεων που συνέλεξε, η 

βοτανική, η ζωολογία, και προπάντων η εθνογραφία σημείωσαν πρωτοφανείς προόδους.  



ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑ   ΕΕΕΚΚΚΔΔΔΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΣΣΣ   

 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΣΙΔΝΕΫ  21.12 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Σίδνεϋ  μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Με το εκπληκτικό λιμάνι 
του που βασιλεύει στον Ειρηνικό ωκεανό, τις πανέμορφες παραλίες του και το ηλιόλουστο μεσογειακό του 
κλίμα, το Σίδνεϋ θεωρείται η πιο όμορφη πόλη της Αυστραλίας και μια από τις ομορφότερες του κόσμου.  
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΔΝΕΫ  22.12 
Άφιξη στην πρωτεύουσα της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας. Ψυχή της πόλης είναι το εκπληκτικό 
λιμάνι της, που τη χωρίζει σε δύο μέρη, το Βόρειο και το Νότιο, τα οποία ενώνονται με την περίφημη Γέφυρα 
του Λιμανιού και τη Σήραγγα του Λιμανιού. Το Σίδνεϋ είναι μια κοσμοπολίτικη, πρόσχαρη και ζωντανή πόλη, 
γεγονός το οποίο θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία να διαπιστώσουμε κατά τη διάρκεια της παραμονής μας 
εκεί. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΔΝΕΫ (Ξενάγηση)  23.12 
Σήμερα το πρωί θα περιηγηθούμε 
στα αξιοθέατα του Σίδνεϋ, 
ξεκινώντας από τον ιστορικό 
πυρήνα δε Ροκς. Είναι ένας 
λαβύρινθος από στενά δρομάκια 
και ανακαινισμένα παλιά κτίρια από 
πέτρα, με σοφιστικέ παμπ, μπουτίκ 
και δεκάδες γκαλερί. Θα περάσουμε 
από το εμπορικό και οικονομικό 
κέντρο της πόλης με τους 
ουρανοξύστες, την Τσάιναταουν 
καθώς και το περίφημο Ντάρλινγκ 
Χάρμπορ με τα καταστήματα, τα 
εστιατόρια, τα μουσεία, κλπ. Στη 
συνέχεια θα μεταβούμε στην 
ιστορική "Mrs Macquarie's Chair" 
("Καρέκλα της κυρίας Μακουάρι"), 
ένας βράχος σμιλευμένος σε 
σχήμα καρέκλας από τον 
κυβερνήτη Λαχλάν Μακουάιρ το 1810, για να μπορεί να θαυμάζει η γυναίκα του τη θέα του λιμανιού και 
των διερχομένων πλοίων. Πράγματι, το σημείο αυτό  έχει την καλύτερη θέα στο λιμάνι με τη γέφυρα του 
Σίδνεϋ και το ανεπανάληπτο κτίριο της Όπερας, το ορόσημο της πόλης, μια συναρπαστική φουτουριστική 
σύλληψη με τις στέγες της σε σχήμα πανιών που τα φουσκώνει ο άνεμος. Αφού βγάλουμε τις 
φωτογραφίες μας, θα επιστρέψουμε στο κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από τον Καθεδρικό Ναό, την 
πινακοθήκη και θα φθάσουμε στο Κινγκ Κρος, την περιοχή όπου χτυπάει η καρδιά του νυχτερινού Σίδνεϋ. 
Αφήνουμε για λίγο το κέντρο της πόλης για να πάρουμε μια γεύση από τα πλούσια προάστιά της, τους 
γραφικούς κόλπους Ντάμπλ, Ρόουζ και Γουάτσον, καταλήγοντας στην κοσμοπολίτικη παραλία Μπόντι. 
Κατά την επιστροφή μας θα περάσουμε από την πανέμορφη συνοικία Πάντινγκτον με τα υπέροχα 
αναπαλαιωμένα αποικιακά κτίρια. Στο τέλος της περιήγησής μας ακολουθεί γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. 
Διανυκτέρευση. 
 



Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν 2 επιλογές. Η εκδρομή στην Καμπέρα που περιλαμβάνεται 
στο πρόγραμμα της εκδρομής ή προαιρετικά, η αντικατάστασή της από μια 2ήμερη εκδρομή (με 
αεροπορική μετάβαση) στον Μονόλιθο Άγιερς Ροκ.   
Παρακάτω παρατίθενται οι δύο περιγραφές:  
 
4η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΔΝΕΫ - ΚΑΜΠΕΡΑ - ΣΙΔΝΕΫ  24.12 
Πρωινή αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή 
στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας, την 
Καμπέρα, μια πόλη που εντυπωσιάζει τον 
ταξιδιώτη με τις ανθρώπινες διαστάσεις και τα 
λιτά της κτίρια. Κτίστηκε αποκλειστικά με σκοπό 
να γίνει πρωτεύουσα της Αυστραλίας στη μέση 
της απόστασης Σίδνεϋ - Μελβούρνης, επειδή οι 
δύο αυτές πόλεις διεκδικούσαν, η κάθε μια για 
λογαριασμό της, τον τίτλο της πρωτεύουσας. 
Το κυρίαρχο στοιχείο της πόλης είναι η τεχνητή 
λίμνη Μπάρλεϊ Γκρίφιν (φέρει το όνομα του 
Αμερικανού αρχιτέκτονα Γουώλτερ Μπάρλεϊ 
Γκρίφιν, στα σχέδια του οποίου βασίστηκε το 
κτίσιμο της πόλης), γύρω από την οποία 
εκτείνονται τα προάστιά της. Κατά τη διάρκεια 
της περιήγησής μας θα επισκεφθούμε το 
μνημειώδες κτίριο του Κοινοβουλίου που 
βρίσκεται στον Capital Hill (εγκαινιάστηκε από 
τη βασίλισσα το 1988) και θα δούμε μεταξύ 
άλλων την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Ανώτατο 
Δικαστήριο και το Αυστραλιανό Μνημείο των 
Πεσόντων. Γύρω από αυτό το μνημείο γίνονται 
κάθε χρόνο στις 25 Απριλίου οι τελετές της 
ημέρας ANZAC, κατά τη διάρκεια της οποίας οι 
Αυστραλοί τιμούν αυτούς που πολέμησαν και 
πέθαναν για την πατρίδα. Γεύμα σε τοπικό 
εστιατόριο και επιστροφή το απόγευμα στο 
Σίδνεϋ. Διανυκτέρευση. 
 

4η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΔΝΕΫ - ΑΓΙΕΡΣ ΡΟΚ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) 24.12 
Σήμερα αναχωρούμε νωρίς το πρωί για μια διήμερη 
προαιρετική εκδρομή στο Άγιερς Ροκ. Θα βρεθούμε 
στο κόκκινο εσωτερικό της Αυστραλίας για να δούμε 
ένα μεγαλοπρεπές μνημείο της φύσης: τον Βράχο 
Άγιερς, έναν από τους μεγαλύτερους και 
διασημότερους μονόλιθους στον κόσμο. Τόπος 
λατρείας των ιθαγενών της Αυστραλίας και συρροής 
τουριστών από όλο τον κόσμο. Το Εθνικό Πάρκο 
Ουλούρου - Κάτα Τιούτα (Όλγκας ή Κατατζούτα = 
πολλά κεφάλια), μαζί με 10 άλλες αυστραλιανές 
τοποθεσίες, περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 
τόπων τους οποίους η ΟΥΝΕΣΚΟ θεωρεί μέρος της 
παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο βράχος αποκαλύπτεται 
σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια το σούρουπο ή την 
αυγή, όταν ο μονόλιθος μοιάζει να ρουφά το ηλιακό 
φως και να ακτινοβολεί τη λάμψη μυριάδων 
ρουμπινιών. Ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα με φόντο το 
μυστηριώδες Άγιερς Ροκ καθώς θα απολαμβάνουμε 
κρασί από ντόπιες ποικιλίες με μεζεδάκια, θα μείνει για 
πάντα χαραγμένο στη μνήμη μας.  
 

 



5η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΔΝΕΫ (Ημέρα Ελεύθερη)   25.12 
Ημέρα ελεύθερη στο κοσμοπολίτικο Σίδνεϋ. 
Από εμάς, δώρο η είσοδος στο υπέροχο 
Ενυδρείο του. Στη συνέχεια μπορείτε να 
εξερευνήσετε περαιτέρω την πόλη, να 
περιπλανηθείτε στο κέντρο της ή στο 
Ντάρλινγκ Χάρμπορ. Το βράδυ κάντε μια βόλτα 
στο Κινγκ Κρος για να πάρετε μια γεύση της 
νυχτερινής ζωής της πόλης, που δικαίως 
θεωρείται από τις πιο όμορφες και με ποιότητα 
ζωής πόλεις του κόσμου. Διανυκτέρευση στο 
Σίδνεϋ.   
 

5η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΙΕΡΣ ΡΟΚ - ΣΙΔΝΕΫ   25.12 
Πολύ πρωινό ξύπνημα σήμερα για να μπορέσουμε να 
θαυμάσουμε τα εντυπωσιακά χρώματα που αντανακλά ο 
Βράχος κατά την αυγή. Στη συνέχεια επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για το αεροδρόμιο, από 
όπου θα πετάξουμε για το Σίδνεΰ. Άφιξη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

 
6η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΔΝΕΫ Blue Mountains, Καταφύγιο άγριας ζωής  26.12 
Σήμερα το πρωί θα εξορμήσουμε στα "Μπλε βουνά" (Blue Mountains), που θεωρούνται από τα πιο 
εντυπωσιακά τοπία της παράκτιας Αυστραλίας. Η τοποθεσία αυτή, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη 
μεγαλούπολη, είναι κατάφυτη, σκεπασμένη με δάση ευκαλύπτων, άρρηκτα δεμένη με τους θρύλους και τις 
παραδόσεις των Αβοριγίνων της περιοχής. Οι αυτόχθονες της Αυστραλίας ζούσαν για χιλιετίες εκεί, όταν οι 
Ευρωπαίοι κατάφεραν για πρώτη φορά το 1813 να διασχίσουν τα ορεινά περάσματα. Η ονομασία της 
οροσειράς αποδίδεται στη μπλε απόχρωση της ομίχλης, που εμφανίζεται, όταν το έλαιο των ευκαλύπτων 
εξατμίζεται και διαχέεται στην ατμόσφαιρα. Το τοπίο χαρακτηρίζεται από ένα οροπέδιο που οριοθετείται 
από απότομες ορθοπλαγιές, διαδοχικά φαράγγια και βαθιές δασωμένες κοιλάδες. Η ασβεστολιθική 
σύσταση του πετρώματος αναδεικνύει μοναδικούς σχηματισμούς βράχων, όπως οι περίφημες "Τρεις 
Αδελφές", τρεις βραχώδεις απολήξεις που έχουν γίνει σύμβολο του εθνικού δρυμού, αλλά και ολόκληρης 
της Αυστραλίας.  Έτσι, θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα απέραντα δάση, να φωτογραφίσουμε 
τα πιο όμορφα σημεία με πανοραμική θέα, αλλά και να πάρουμε και μια γεύση από την πανίδα της 
περιοχής επισκεπτόμενοι ένα καταφύγιο άγριας ζωής (Featherdale Wildlife Park) με τα καγκουρό και τα 
κοάλα στο φυσικό τους περιβάλλον. Η εκδρομή στα Blue Mountains είναι ταυτόσημη με την ίδια τη χώρα, 
τη φύση και τις παραδόσεις της και αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα στην περιήγησή μας στη Νέα Νότια 
Ουαλία. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής προσφέρεται γεύμα στο γραφικό χωριουδάκι Λέουρα. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 



7η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΔΝΕΫ - ΚΕΡΝΣ (Δάσος Βροχής Κουράντα, Θεματική βραδιά Αβορίγινων με δείπνο) 27.12 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Κερνς, στην τροπική Βορειοανατολική Αυστραλία. Άφιξη και 
συνεχίζουμε για μια μοναδική εκδρομή στην άγρια βλάστηση της ευρύτερης περιοχής του Κερνς. Θα 
απολαύσουμε μια απίστευτη διαδρομή με ειδικό εναέριο τελεφερίκ (Skyrail) μέχρι την Κουράντα περνώντας 
πάνω από το περίφημο δάσος της Βροχής. Η επιστροφή μας στο Κερνς θα γίνει με κανονικό τραίνο (η 
διαδρομή αυτή πιθανόν να γίνει και αντίστροφα, δηλαδή τραίνο προς την Κουράντα και Skyrail από την 
Κουράντα. Η διάρκεια του ταξιδιού και στις 2 περιπτώσεις είναι περίπου μιάμιση ώρα). Για το βράδυ  
 έχει φροντίσει για μια ακόμα ξεχωριστή εμπειρία: δείπνο με χορούς από τους ιθαγενείς 
Αβορίγινες, που θα μας μυήσουν στον πολιτισμό και τις παραδόσεις τους. Ένα θέαμα που πραγματικά θα 
σας συναρπάσει!    

 
8η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΡΝΣ (Κοραλλιογενής Ύφαλος)  28.12 
Η ημέρα μας σήμερα θα αφιερωθεί στο κόσμημα της Αυστραλίας, το μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγμα, ένα 
από τα θαύματα του φυσικού κόσμου. Σε αντίθεση με τα ανθρώπινα δημιουργήματα, τα  θαύματα του 
φυσικού κόσμου δεν αποθεώνουν τον άνθρωπο ως κυρίαρχο του σύμπαντος, αλλά αντίθετα 
υπογραμμίζουν τα όριά του. Το μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγμα, που εκτείνεται επί 2.000 χιλιόμετρα κατά 
μήκος της βορειοανατολικής ακτής της πολιτείας Κουίνσλαντ, αποτελεί το μεγαλύτερο συγκρότημα 
κοραλλιογενών υφάλων παγκοσμίως. Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ολοήμερη κρουαζιέρα με 
καταμαράν και από το ειδικό υποβρύχιο παρατηρητήριο θα θαυμάσουμε τη μαγευτική υποθαλάσσια ζωή 
με τους απίθανους κοραλλιογενείς σχηματισμούς και τα χιλιάδες τροπικά ψάρια. Όσοι επιθυμείτε θα 

μπορέσετε να βουτήξετε για snorkeling και να δείτε από κοντά τον 
τροπικό αυτόν παράδεισο. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να δοκιμάσετε 
προαιρετικά το Seawalker helmet – ένα ειδικό κράνος που φορώντας 
το μπορείτε να "περπατήσετε" στο βυθό και να θαυμάσετε τον 
υποβρύχιο κόσμο,χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία και 
γνώσεις κατάδυσης. Και αφού οι ειδικοί του θαλάσσιου Πάρκου σας 
παρουσιάσουν τους θησαυρούς της περιοχής, θα απολαύσετε στην 
πλωτή εξέδρα τον εκπληκτικό μπουφέ με τα θαλασσινά, τις σαλάτες και 
τα τροπικά φρούτα. Μια συναρπαστική εμπειρία στα γαλαζοπράσινα 
νερά που θα σας μείνει αξέχαστη.  

 
9η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΡΝΣ - ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ   29.12 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μπρισμπέιν, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας. 
Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, η οποία είναι κτισμένη σε μία καμπή του ομώνυμου ποταμού. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ - ΧΟΜΠΑΡΤ - ΛΩΣΤΟΝ (ΤΑΣΜΑΝΙΑ) 30.12 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για τη 
νησιωτική ομόσπονδη πολιτεία της Αυστραλίας, 
την Τασμανία, ένα νησί σχήμα σε καρδιάς και ένα 
από τα πιο άγνωστα νησιά του πλανήτη. Είναι ένα 
νησί με δύο πρόσωπα, που κανένα από αυτά δεν 
θυμίζει σε τίποτα τη γνωστή Αυστραλία. Από τη 
μια τα μελαγχολικά βουνά, τα δάση και τα ερείπια 
που άφησε πίσω του το αποικιακό παρελθόν της. 
Από την άλλη, τα βρετανικού τύπου χωριά με τα  
ήσυχα δρομάκια, τα περιβόλια και τα πρόβατα 
που βόσκουν σε κοινόχρηστες εκτάσεις. Το όνομά 
της οφείλεται στον Ολλανδό θαλασσοπόρο 
Άμπελ Τάσμαν, που ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος 
που αντίκρισε το νησί το 1642. Άφιξη στην 
πρωτεύουσα της Τασμανίας, το Χόμπαρτ, που 
βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού. Το 
Χόμπαρτ είναι η δεύτερη παλαιότερη πόλη της Αυστραλίας μετά το Σίδνεϋ. Είναι χτισμένο στους πρόποδες 
του όρους Ουέλλινγκτον και κατά μήκος του ποταμού Ντέργουεντ. Τα περισσότερα σπίτια του είναι ξύλινα, 
βαμμένα σε απαλά χρώματα. Περιήγηση στην πόλη και χρόνος ελεύθερος για καφέ ή φαγητό. Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για μια πανέμορφη διαδρομή στην ενδοχώρα με προορισμό το Λώνστον, τη 
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Τασμανίας, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού. Άφιξη και γύρος 
της πόλης με τη βικτοριανή ατμόσφαιρα, κατά τη διάρκεια του οποίου θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, το 
Ταχυδρομείο, το Δημαρχείο και άλλα ενδιαφέροντα σημεία της πόλης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  
 

11η ΗΜΕΡΑ: ΛΩΣΤΟΝ - ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ (Ξενάγηση) 31.12 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μελβούρνη, 
την πολιτιστική πρωτεύουσα της Αυστραλίας, μια 
πραγματικά υπέροχη και αριστοκρατική πόλη. Η Μελβούρνη 
είναι η δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Αυστραλίας και παλιά 
πρωτεύουσα της χώρας (1901–1927). Είναι μια πόλη πολυ-
πολιτισμική και το Ελληνικό στοιχείο έχει εδώ δυναμική 
παρουσία. Τα πολλά πάρκα και οι δεντροφυτεμένοι δρόμοι, 
τα ιστορικά κτίρια βικτοριανής εποχής και οι φιλικοί της 
κάτοικοι κάνουν την πόλη αυτή ξεχωριστή. Άφιξη και 
περιήγηση  της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
δούμε τους όμορφους κήπους Fitzroy και θα περάσουμε 
από το Πανεπιστήμιο, το Κοινοβούλιο, την κεντρική πλατεία,  το διάσημο γήπεδο Κρίκετ (Melbourne Cricket 
Ground) - ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου - και το εθνικό κέντρο Τένις. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε την 
όμορφη συνοικία της πόλης Κάρλτον με χαρακτηριστικές κατοικίες και θα περάσουμε από τα προάστια 
Toorak και South Yarra με τις επαύλεις των πλουσίων και τις μοντέρνες μπουτίκ. Επιστρέφουμε προς το 
κέντρο της πόλης περνώντας από τη γραφική αγορά Βικτόρια, το κέντρο εμπορίου, το δικαστικό μέγαρο 
και το φουτουριστικό κτίριο μοντέρνας τέχνης.  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
12η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ (Διαδρομή με το ιστορικό τραμ της πόλης)  01.01 
Σήμερα το πρωί θα περπατήσουμε με τον αρχηγό μας από το ξενοδοχείο μέχρι το σταθμό του ιστορικού 
τραμ της Μελβούρνης, το οποίο οι Αυστραλοί διατηρούν όπως ήταν πριν δεκαετίες. Το τραμ αυτό κινείται 
περιμετρικά στο ιστορικό κέντρο της πόλης και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να την απολαύσουμε για άλλη 
μια φορά, από διαφορετική οπτική γωνία. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 



13η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ - ΩΚΛΑΝΤ 02.01 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την "πύλη" της Νέας Ζηλανδίας, το Ώκλαντ, την παλιά 
πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας, την πόλη της ιστιοπλοΐας, με τις υπέροχες παραλίες, τη μαγευτική 
ύπαιθρο και τα δάση. Το Ώκλαντ είναι η πολιτιστική και πνευματική πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας και το 
πιο σημαντικό εμπορικό και βιομηχανικό της κέντρο. Μια πόλη ζωντανή και πολύχρωμη, κτισμένη σε μια 
εξαιρετικά ασυνήθιστη γεωγραφική θέση ανάμεσα σε δύο λιμάνια, το Γουαϊτεμάτα και το Μανουκάου. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

14η ΗΜΕΡΑ: ΩΚΛΑΝΤ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)  03.01 
Πρωινή ξενάγηση Θα δούμε μεταξύ άλλων τις συνοικίες 
με τα παλιά αποικιακά κτίρια 
του 19ου αιώνα, τις αποβάθρες 
του λιμανιού, το Μέγαρο 
Βικτόρια, το εμπορικό κέντρο 
της πόλης, τα υπέροχα πάρκα 
της, το μνημείο των Πεσόντων 
στους δύο παγκόσμιους 
πολέμους κ.ά. Επίσης θα 

έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολλά είδη τροπικών ψαριών, 
συμπεριλαμβανομένων και καρχαριών, από ένα διαφανές υπόγειο τούνελ του 
ενυδρείου Kelly Tarlton’s. Τέλος, θα ανέβουμε στο παρατηρητήριο του Sky Tower με 
τον ταχύτατο ανελκυστήρα και θα απολαύσουμε μια υπέροχη, πανοραμική θέα 
της πόλης και του λιμανιού της.  
 
15η ΗΜΕΡΑ: ΩΚΛΑΝΤ - ΡΟΤΟΡΟΥΑ - ΩΚΛΑΝΤ (Πάρκο Rainbow Springs, Skyline, γκέιζερ, χοροί Μαορί)  04.01 
Νωρίς σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για μια ολοήμερη εκδρομή στη 
Ροτορούα, μια ηφαιστειογενή περιοχή με τη μεγαλύτερη θερμική 
δραστηριότητα στη χώρα. Κατά τη διάρκεια της πανέμορφης διαδρομής 
μας θα έχουμε την ευκαιρία να χαρούμε ένα μεγάλο μέρος του Βόρειου 
Νησιού της Νέας Ζηλανδίας, να επισκεφθούμε το Πάρκο Rainbow Springs 
με την πυκνή βλάστηση, τις λιμνούλες και τα ποταμάκια με τα κρυστάλλινα 
νερά και να γνωρίσουμε από κοντά κάποιους από τους εκπροσώπους της 
τοπικής πανίδας. Φθάνοντας στη Ροτορούα θα ανέβουμε με την περίφημη 
"Γόνδολα" στο εστιατόριο Skyline, όπου θα γευματίσουμε έχοντας μια 
πανοραμική θέα της πόλης και της ομώνυμης λίμνης. Ακολουθεί το 
Γουακαρεβαρέβα Θέρμαλ Ριζέρβ (Whakarewarewa Thermal Reserve) με 
τους θεαματικούς θερμοπίδακες (γκέιζερ), μεταξύ των οποίων το 
μεγαλύτερο γκέιζερ της περιοχής, το Ποχούτου ("Μεγάλο Πιτσίλισμα" στη 
γλώσσα των Μαορί) καθώς και τις ιαματικές πηγές και τις λίμνες με τη 
λάσπη που βράζει. Τέλος, θα γνωρίσουμε τη φυλή των Μαορί - των 
πρώτων κατοίκων της χώρας, αφού εδώ κατοικεί το μεγαλύτερο ποσοστό 
του πληθυσμού τους. Θα μάθουμε για τις παραδοσιακές τους τέχνες στο Ινστιτούτο Καλών Τεχνών, θα 
απολαύσουμε διάφορους χορούς τους, όπως τον χορό του πολέμου, και θα ακούσουμε τραγούδια με 
ιστορίες από τις παραδόσεις των προγόνων τους. Επιστροφή στο Ώκλαντ το βράδυ. Διανυκτέρευση.  
 
16η ΗΜΕΡΑ: ΩΚΛΑΝΤ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ  05.01 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής 
στην Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
 
17η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ   06.01 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό 

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται περίπου 3 – 5 

ημέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16η ΗΜΕΡΑ: ΩΚΛΑΝΤ - ΚΟΥΙΝΣΤΑΟΥΝ  05.01 
Στη μυθολογία των Μαορί, το Νότιο Νησί είναι το μονόξυλο από το οποίο ο Μάουι, ένας πρόγονος με 
μαγικές δυνάμεις, "ψάρεψε" το Βόρειο Νησί. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την "πρωτεύουσα 
της περιπέτειας", την Κουίνσταουν, την πόλη όπου γεννήθηκε το μπάντζι τζάμπινγκ. Έως τις αρχές του 19ου 
αιώνα η Κουίνσταουν ήταν οικισμός των ιθαγενών Μαορί, τον οποίο εγκατέλειψαν όταν έφθασαν οι 
Άγγλοι. Σήμερα είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη, το ιδανικό θέρετρο για όσους αγαπούν τα περιπετειώδη 
σπορ, η Μέκκα των σκιέρ του νότιου ημισφαιρίου. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη και τη γύρω περιοχή, 
κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων την πανέμορφη λίμνη Hayes, το ιδιαίτερα γραφικό 
ιστορικό χωριό Arrowtown, η ανάπτυξη του οποίου ανάγεται στην εποχή του "πυρετού του χρυσού", τη 
γέφυρα Edith Cavell στο στενό φαράγγι του ποταμού Shotover κ.ά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση. 
 
17η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΙΝΣΤΑΟΥΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΙΟΡΝΤΛΑΝΤ/ΣΤΕΝΑ ΜΙΛΦΟΡΝΤ - ΚΟΥΙΝΣΤΑΟΥΝ 06.01 
Ξεκινάμε σήμερα το πρωί για μία εκπληκτική διαδρομή προς το Εθνικό Πάρκο Φιόρντλαντ. Οι 14 
ακανόνιστες, οδοντωτές εγκοπές στις ακτές χάρισαν στην περιοχή το όνομά της. Το 1990, όταν το 
Φιόρντλαντ και μερικά άλλα γειτονικά φυσικά καταφύγια χαρακτηρίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η περιοχή ονομάστηκε Τε Γουαχιπουναμού, δηλαδή "Ο τόπος του Νεφρίτη". 
Φθάνοντας στα Στενά Μίλφορντ θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο για να απολαύσουμε τις δαντελωτές ακτές, 
τους ορμίσκους και τα αμέτρητα νησιά. Την τοποθεσία αυτή ο Κίπλινγκ την είχε χαρακτηρίσει ως το όγδοο 
θαύμα της γης. Πρόκειται για ένα από τα πιο όμορφα φιόρδ του κόσμου μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων 
και πλάτους 3 μέτρων που περιβάλλεται από πανύψηλους κάθετους γκρεμούς, απ΄ όπου γιγαντιαίοι 
καταρράκτες χύνονται κατ΄ ευθείαν στη θάλασσα. Μετά από τη μοναδική αυτή εμπειρία, θα 
αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας στην Κουίνσταουν. Διανυκτέρευση.  
 
18η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΙΝΣΤΑΟΥΝ - ΜΑΟΥΝΤ ΚΟΥΚ   07.01 
Πρωινή αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο του όρους Κουκ με τις χιονοσκεπείς κορυφές. Περνώντας από το 
φαράγγι Kawarau και την όμορφη λίμνη Dunstan, θα δούμε τις μικρές πόλεις Omarama και Twizel, ενώ η 
διαδρομή μας κατά μήκος της όχθης της λίμνης Pukaki θα μας οδηγήσει στον τελικό μας προορισμό. Το 
όρος Κουκ πήρε το όνομά του από τον Βρετανό εξερευνητή Τζέιμς Κουκ. Από τις κορυφές του, ύψους 3.764 
m, ξεκινούν πέντε παγετώνες που ρέουν σαν ποτάμια πάγου και καταλήγουν στις πεδιάδες. Στη γλώσσα 
των Μαορί το βουνό αποκαλείται "Aoraki ο Arangi" δηλαδή "Αυτός που τρυπά τα σύννεφα". Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
19η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΟΥΝΤ ΚΟΥΚ - ΚΡΑΪΣΤ ΤΣΕΡΤΣ  08.01 
Σήμερα το πρωί θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε για λίγο μέσα στο Εθνικό Πάρκο. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για μια διαδρομή προς τη λίμνη Τεκάπο και τις πεδιάδες Καντέρμπερυ, με προορισμό την 
Κράιστ Τσερτς, τη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Νέας Ζηλανδίας, που βρίσκεται στην ανατολική ακτή του 
Νότιου Νησιού. Η "πόλη των κήπων" ιδρύθηκε το 1850 από μια ομάδα αποίκων και της έδωσαν το όνομα 
ενός Κολεγίου στην Οξφόρδη. Ως προς την προέλευση και την ατμόσφαιρα είναι η "Αγγλικότερη" από όλες 
τις Νεοζηλανδικές πόλεις. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
20η ΗΜΕΡΑ: ΚΡΑΪΣΤ ΤΣΕΡΤΣ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ  09.01 
Κατά τη διάρκειας της σημερινής μας ξενάγησης στην πόλη θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, το Πανεπιστήμιο 
του Καντέρμπερρυ, το "Κέντρο της Ανταρκτικής", τα ωραία πάρκα και τον ελικοειδή ποταμό Έιβον. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
 
21η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  10.01 

ΕΕππέέκκτταασσηη  σσττοο  ΝΝόόττιιοο  ΝΝηησσίί  ττηηςς  ΝΝέέααςς  ΖΖηηλλααννδδίίααςς  
  

2211  ΗΗμμέέρρεεςς  



ΤΤΤΙΙΙΜΜΜΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΜΜΜΕΕΕΤΤΤΟΟΟΧΧΧΗΗΗΣΣΣ   
   

ΤΤΤοοο    ττταααξξξίίίδδδιιι    σσστττηηηννν    ΑΑΑυυυσσστττρρραααλλλίίίααα    εεείίίννναααιιι    ππποοολλλύύύ    εεειιιδδδιιικκκόόό ...       

   ΗΗΗ    κκκρρράάάτττηηησσσηηη    γγγίίίνννεεεττταααιιι    αααυυυσσστττηηηρρράάά    μμμεεε    κκκααατττάάάθθθεεεσσσηηη    πππρρροοοκκκαααττταααβββοοολλλήήήςςς    
 

ΓΓιιαα  ττιιςς  1111  ππρρώώττεεςς  σσυυμμμμεεττοοχχέέςς 
 

4.890 € το άτομο σε δίκλινο 
 

Για τις επόμενες συμμετοχές 

5.090 € το άτομο σε δίκλινο 

Επιβάρυνση Μονόκλινου: + 1.100 € 
 

Τιμή αεροπορικής εκδρομής στο Άγιερς Ροκ: + 500 € κατ’ άτομο (για έγκαιρες κρατήσεις)  

  Σημείωση: Στην ανωτέρω προαιρετική εκδρομή ο Έλληνας αρχηγός δεν θα είναι μαζί σας, διότι 

ακολουθεί την εκδρομή που γίνεται την ίδια ημέρα στην Καμπέρα  

ΤΤΤΙΙΙΜΜΜΗΗΗ   ΕΕΕΠΠΠΕΕΕΚΚΚΤΤΤΑΑΑΣΣΣΗΗΗΣΣΣ      

σσστττοοο   ΝΝΝόόότττιιιοοο   ΝΝΝηηησσσίίί   τττηηηςςς   ΝΝΝέέέαααςςς   ΖΖΖηηηλλλααανννδδδίίίαααςςς   

ΓΓιιαα  ττιιςς  1111  ππρρώώττεεςς  σσυυμμμμεεττοοχχέέςς  
******SSuuppeerr  ππρροοσσφφοορράά****** 

 

+1.790 € το άτομο σε δίκλινο 
 

Για τις επόμενες συμμετοχές 

+1.890 € το άτομο σε δίκλινο 

Επιβάρυνση Μονόκλινου: + 380 € 
 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 
ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσους σταθμούς 
 Ξενοδοχεία 4* Superior 
 Ημιδιατροφή (πρωινό και 1 γεύμα ή δείπνο ημερησίως), εκτός της 1ης Ημέρας στο Σίδνεϋ (22/12), 

καθώς η πτήση μας φθάνει αργά το βράδυ.  
 Αρχηγός: Δημήτρης Σαρρής 
 Τοπικός οδηγός/ξεναγός 
 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις, εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός – βιβλίο στα Ελληνικά 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 Φόροι Αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας 
(Ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, 
δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς 
στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και 
έξτρα καλύψεων όπως ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής 
κ.α.). Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το 
ύψος για την κάθε μια κάλυψη, και τους όρους των καλύψεων για αποφυγή παρεξηγήσεων.  



ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

 Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραμμα, το έχετε 
κατανοήσει και συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα. 

 Συμμετοχή επίσης στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους 
Συμμετοχής που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της μπροσούρας μας και στο site μας 
στο Internet. Αν θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συμμετοχής, παρακαλούμε ζητήστε να σας 
αποσταλούν. 

 Συμμετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία 
που σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 1.000 € κατ’ άτομο εντός της 
χρονικής προθεσμίας που θα σας δοθεί από το τμήμα πωλήσεων. 

 Η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται είτε με χρήση μετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 
πιστωτικής κάρτας με εφάπαξ χρέωση.  

 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας 
κάνοντας χρήση πιστωτικής κάρτας και συμμετέχοντας σε πρόγραμμα άτοκων δόσεων (έως 
12). Σας συστήνουμε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενημερωθείτε έγκαιρα είτε από το 
τμήμα πωλήσεων, είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα άτοκων δόσεων.   

 Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  
 Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες με τον αριθμό των χωρών 

που θα επισκεφθείτε. 
 Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης του 

διαβατηρίου σας. 
 Οι ταξιδιώτες μη Ελληνικής υπηκοότητας οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την 

πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυμούν να ταξιδέψουν για να πληροφορηθούν τα όποια 
διαδικαστικά για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται.  δεν φέρει καμία 
ευθύνη για τυχόν πρόβλημα που ενδεχομένως παρουσιαστεί σε κάποιο αεροδρόμιο.   
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