Νεπάλ Σαφάρι, Κατµαντού, Ποκάρα, Πάρκο Τσιτουάν, Σαφάρι
Τίγρη και Ρινόκερου| Χριστούγεννα 2017
∆ιάρκεια: 9 ΗΜΕΡΕΣ

τιµή από

990€

Travel Identity
Ένα ταξίδι στην αγκαλιά των Ιµαλαΐων, που αγάπησαν οι Έλληνες ταξιδιώτες. Με προσιτή τιµή απολαµβάνουµε µια
εξωτική παρένθεση στην καθηµερινότητά µας, µε σαφάρι, µυστηριακές εικόνες σε πόλεις - ζωντανά µουσεία, γραφικά
χωριά
και
βουνοκορφές
να
καθρεπτίζονται
σε
ήρεµες
λίµνες.
Ένα σχολαστικά µελετηµένο ταξίδι, µε κρυµµένες λεπτοµέρειες που µόνο στο πρόγραµµά µας θα βρείτε.

Το ταξίδι σε λίγες γραµµές
Στην αγκαλιά των Ιµαλαΐων, το Νεπάλ θα µας εκπλήξει µε την οµορφιά του. Η πρωτεύουσά του Κατµαντού και οι
γειτονικές πόλεις Μπακταπούρ και Πατάν αποτελούν ζωντανά µουσεία τέχνης, ενώ η Ποκάρα, στους πρόποδες της

Αναπούρνα, θα µας δωρίσει εικόνες λαµπρές. Με το ταξίδι µας αυτό επισκεπτόµαστε επίσης το Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν,
που έχει ενταχθεί στον κατάλογο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, όπου ζουν περισσότερα από 40
είδη µεγάλων ζώων (ρινόκεροι, κροκόδειλοι, ελέφαντες, λεοπαρδάλεις, µαϊµούδες κλπ.), µεταξύ των οποίων ο ασιατικός
ρινόκερος και η βασιλική τίγρη της Βεγγάλης.

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΤΜΑΝΤΟΥ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για την πρωτεύουσα του Νεπάλ, την Κατµαντού, µέσω ενδιάµεσου σταθµού. Το Νεπάλ
εκτείνεται κατά µήκος της νότιας πλευράς των Ιµαλαΐων και είναι χώρα µεσόγεια, που δεν έχει καµία επαφή µε θάλασσα.

2η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΜΑΝΤΟΥ
Άφιξη στην πρωτεύουσα του Νεπάλ.
Η µυθική Κοιλάδα της Κατµαντού, που βρίσκεται σε υψόµετρο 1.300 µέτρων, είναι το ιστορικό κέντρο του Νεπάλ, εκεί
όπου βασίλεια άνθισαν και παρήκµασαν, παλάτια και ναοί κτίστηκαν και ξανακτίστηκαν και η Νεπαλέζικη τέχνη και
κουλτούρα αναπτύχθηκαν. Οι τρεις κύριες πόλεις της, η Κατµαντού, η Πατάν και η Μπακταπούρ, έχουν η κάθε µια
τους τη δική τους καλλιτεχνική και αρχιτεκτονική παράδοση, είναι τρία κυριολεκτικά "ζωντανά υπαίθρια µουσεία". Η
πρωτεύουσά του Νεπάλ, η Κατµαντού είναι χτισµένη σε υψόµετρο 1331 m. Βρίσκεται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος µε το
Κάιρο και το Μαϊάµι και είναι περίπου 1500 km πιο κοντά στον Ισηµερινό από τις Άλπεις. Ξεκινάµε την ξενάγησή µας
στην πόλη µε την πλατεία Ντάρµπαρ, όπου θα δούµε ναούς γεµάτους από παραστάσεις θεοτήτων εκφρασµένους σε όλες
τους τις ξύλινες ή πέτρινες επιφάνειες. Ακολουθούν τα ανάκτορα Χάνουµαν Ντόκα, παλαιά έδρα της βασιλικής
οικογένειας του Νεπάλ, όπου σήµερα χρησιµοποιούνται για διαφορετικές πολιτικές εκδηλώσεις. Κοντά βρίσκεται και το
παλάτι της "ζωντανής θεάς" Κουµάρι, θεάς-προστάτιδας των βασιλέων. Ολοκληρώνουµε την ξενάγησή µας µε τον ναό
Σουαγιαµπουνάθ, τον ναό των µαϊµούδων, σηµαντικό βουδιστικό κέντρο της πρωτεύουσας, απ΄ όπου ο επισκέπτης θα
έχει την ευκαιρία να απολαύσει µια εκπληκτική θέα της κοιλάδας της Κατµαντού. ∆ιανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΜΑΝΤΟΥ - ΠΟΚΑΡΑ
Ξεκινάµε σήµερα για µια πανέµορφη διαδροµή κατά µήκος του ποταµού Τριζούλι, µε προορισµό τη γραφική Ποκάρα,
που βρίσκεται στα δυτικά της χώρας και στους πρόποδες του ορεινού όγκου της Ανναπούρνα. Η πόλη φηµίζεται για την
φυσική οµορφιά της, καθώς περιβάλλεται από κορυφές της οροσειράς Αναπούρνα. Αποτελεί την έδρα ορεινών
δραστηριοτήτων, όπως trekking, ορειβασίας κλπ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΚΑΡΑ - ΣΑΡΑΝΓΚΟΤ, ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ - ΠΟΚΑΡΑ
Αξίζει να θυσιάσετε µερικές ώρες ύπνου για να θαυµάσετε την ανατολή του ήλιου από το λόφο Σάρανγκοτ, που
χρωµατίζει υπέροχα τις γύρω βουνοκορφές. Ξεχωριστό µνηµείο της πόλης αποτελεί ο ναός Βίντια Βασίνι (Vindhya
Vasini), αφιερωµένος στη Μητέρα Θεά, τον οποίο θα επισκεφθούµε στη συνέχεια, ενώ η βαρκάδα µας στη λίµνη Φέουα
θα µας προσφέρει την ευκαιρία να απολαύσουµε το ειδυλλιακό περιβάλλον µε την πυκνή βλάστηση και τις βουνοκορφές
να καθρεφτίζονται στα γαλήνια νερά της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΚΑΡΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΥΑΝ
Πρωινή οδική αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν, που είναι γνωστό και σαν "Τάιγκερ Τοπς", µέσα από µια
φανταστική διαδροµή δίπλα στον ποταµό Narayani - το φυσικό όριο του πάρκου - και σε τοπία εκπληκτικής οµορφιάς.
Άφιξη και τακτοποίηση στο lodge. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε το Τάρου, όπου θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε από
κοντά τους ιθαγενείς της περιοχής και τον τρόπο ζωής τους, ο οποίος παραµένει αναλλοίωτος εδώ και αιώνες.
Επιστροφή στο lodge. ∆ιανυκτέρευση.

6η ΗΜΕΡΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΥΑΝ
Οι εκπλήξεις µας στη συναρπαστική αυτή χώρα συνεχίζονται. Σειρά έχει σήµερα ένα ολοήµερο σαφάρι στο Εθνικό
Πάρκο Τσιτουάν, που έχει ενταχθεί στον κατάλογο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ και στο οποίο
υπάρχουν περισσότερα από 40 είδη µεγάλων ζώων (κροκόδειλοι, ελέφαντες, λεοπαρδάλεις, µαϊµούδες κλπ.), µεταξύ των
οποίων ο ασιατικός ρινόκερος (κερασφόρος) και η βασιλική τίγρη της Βεγγάλης, καθώς και περισσότερα από 350
διαφορετικά είδη πουλιών. Θα κινηθούµε µε τα πόδια, µε πιρόγες στον ποταµό Rapti, µε βοϊδάµαξες και µε ελέφαντες!!!
Επιστροφή στο Lodge. ∆ιανυκτέρευση.

7η ΗΜΕΡΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΥΑΝ – ΚΑΤΜΑΝΤΟΥ
Πρωινή οδική αναχώρηση για την Κατµαντού. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Στη συνέχεια τη σηµερινή
µας ηµέρα θα επισκεφθούµε την Πατάν ή Λαλιτπούρ, λίκνο της τέχνης και της αρχιτεκτονικής της κοιλάδας.
∆ιανυκτέρευση.

8η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΜΑΝΤΟΥ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΣΟΥΑΓΙΑΜΠΟΥΝΑΘ)
Το πρωί επίσκεψη στο ναό Πασουπατινάθ, που βρίσκεται στις όχθες του ποταµού Μπαγκµάτι. Είναι ο πιο σηµαντικός
Ινδουιστικός ναός στο Νεπάλ, αφιερωµένος στο θεό Σίβα και τόπος αποτέφρωσης των νεκρών. Κατόπιν θα δούµε τη
στούπα Bodnath, τη µεγαλύτερη του Νεπάλ και µια από τις µεγαλύτερες παγκοσµίως, που συγκεντρώνει βουδιστές απ’
όλο τον κόσµο. Συνεχίζουµε για την κοντινή Μπακταπούρ ή Μπαντγκαόν, µία από τις τρεις αρχαίες πρωτεύουσες του
Νεπάλ. Μετά την επίσκεψή µας στην πόλη επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ ακολουθεί αποχαιρετιστήριο
δείπνο µε παραδοσιακούς Νεπαλέζικους χορούς. ∆ιανυκτέρευση.

9η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΜΑΝΤΟΥ – ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την Αθήνα µέσω ενδιάµεσου σταθµού.

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό
Το τελικό ενηµερωτικό αποστέλλεται περίπου 3 – 5 ηµέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση

Highlights
•
•
•
•
•

Εξερευνήστε τις πόλεις της µυθικής κοιλάδας της Κατµαντού, µε τα στενά δροµάκια, τις πολύχρωµες αγορές, τους
εκπληκτικούς ναούς και τα παλάτια, που µαρτυρούν το ένδοξο παρελθόν τους
Περιµένετε να βγει από το παραθύρι της η "µικρότερη ζωντανή θεά του κόσµου", η Κουµάρι Ντέβι
Θαυµάστε τη γραφική Ποκάρα µε τις χιονοσκεπείς βουνοκορφές της Αναπούρνα να καθρεφτίζονται στα γαλήνια νερά
της λίµνης Φέουα
Αγναντέψτε την ανατολή του ήλιου από τον λόφο Σάρανγκοτ, που χρωµατίζει υπέροχα τις γύρω βουνοκορφές
Αναζητείστε ρινόκερους, ελέφαντες, τίγρεις, µαϊµούδες και άλλα ζώα κάνοντας σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 24/12/2017 - Αναχώρηση από Αθήνα - Τιµή από 990€

Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

-

Double Room

990 €

650 €

Twin Room

990 €

650 €

Triple Room

990 €

650 €

Single Room

1370 €

650 €

ΠΤΗΣΕΙΣ

Αριθµός
Πτήσης

Ηµεροµηνία
Πτήσης

∆ιαδροµή
(Από Þ Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

TK 1844

24/12/2017

ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

21:55

00:35 +1

25/12/2017

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
KATMANTOY

-

TK 726

01:55

11:35

01/01/2018

KATMANTOY
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

-

TK 727

12:55

18:50

TK 1843

01/01/2018

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ

19:55

20:25

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό
∆ιαµονή σε ξενοδοχείο 5* στην Κατµαντού, Lodge στο Τσιτουάν και 4* στην Ποκάρα (από τα καλύτερα στην
περιοχή)
Ηµιδιατροφή σε όλο το ταξίδι, πλήρης διατροφή στο lodge του πάρκου Τσιτουάν
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα
Τοπικός ξεναγός
Έµπειρος Έλληνας αρχηγός
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•

•

Φόροι αεροδροµίων, 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.650 €
Βίζα Νεπάλ 30€ (η βίζα εκδίδεται από το internet on line και χρειάζεται µια έγχρωµη φωτογραφία διαβατηρίου)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρακαλούµε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του ταξιδιωτικού συµβούλου (πωλητή), µε τον
οποίο έχετε συνοµιλήσει
Χωρίς την άµεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα µπορεί να περιληφθεί η ασφάλεια της προκαταβολής
σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαµβάνει το Versus στα προγράµµατά του. Αν δεν έχετε e-mail,
µπορείτε να προσκοµίσετε µια φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα γραφεία µας.
Κράτηση γίνεται µόνο µε τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κλπ.). Αν θέλετε
να συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, θα πρέπει να µας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.
Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε κατάθεση της προκαταβολής.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολής
σας, µε σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον φάκελό σας.
Παρακαλούµε µην παραλείψετε να µας ενηµερώσετε. .

