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HALF DAY EXCURSION MOUNTAIN HIKING 
ADVENTURE

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ 
ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ  

Έναρξη: 09:00 
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Η απόλυτη εξερεύνηση του παγκοσμίου φήμης Table Moun-
tain με τα πόδια. Μια απίστευτη δραστηριότητα που μπορείς 
να κάνεις στο Cape Town. Υπάρχουν πολλές φανταστικές 
διαδρομές πεζοπορίας που προς την κορυφή του Table 
Mountain που απαιτούν μέτρια φυσική κατάσταση και 
προσφέρουν μια εξαιρετική εμπειρία κοντά στη φύση και 
στη καρδιά της πόλης. Θα ανεβείτε στο Table Mountain είτε 
μέσω του φαραγγιού Platteklip είτε μέσω του φαραγγιού 
Skeleton μέσω των θεαματικών βοτανικών κήπων Kirsten-
bosch. Μόλις φτάσετε στη κορυφή θα δείτε την εκπληκτική 
θέα και το περιβάλλον του  Cape Town. Επίσης μπορείτε να 
θαυμάσετε τα παράξενα λουλούδια fynbos και να ζήσετε την 
φύση του Cape Town. Ο έμπειρος οδηγός είναι υπεύθυνος 
για την δική σας ασφαλή διέλευση στην κορυφή αυτού του 
γραφικού βουνού. Εάν νιώσετε ότι είστε πολύ κουρασμένοι 
για να περπατήσετε έχετε τη δυνατότητα να πάρετε το 
τελεφερίκ. 

Αυτή είναι μια ιδιαίτερη και ανεπανάληπτη εμπειρία που δεν 
έχουν την δυνατότητα να την ζήσουν πολλοί. Για τους λάτρεις 
της φύσης είναι μια μοναδική εκδρομή γεμάτη περιπέτεια και 
συναρπαστικές αναρριχητικές εξορμήσεις. 

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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CAPE TOWN HIGHLIGHTS FULL DAY TOUR

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
ΤΟΥ CAPE 
TOWN 

Έναρξη: 08:00
Διάρκεια: 9 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Αυτή η περιήγηση συνδυάζει τις καλύτερες στιγμές του Cape 
Point και του Cape Winelands. Η περιοχή αυτή είναι γνωστή 
διεθνώς για το θεαματικό φυσικό τοπίο της. Οι κορυφές του 
Craggy Mountain αντιτίθενται σε ατελείωτες ωκεάνιες όψεις 
και καταπράσινες κοιλάδες. Όπου και να πάτε στο Cape Town 
υπάρχουν ιστορικές και σύγχρονες τοποθεσίες με υπέροχες 
δραστηριότητες. Σε αυτή την εκδρομή θα ταξιδέψετε στην άκρη 
της Αφρικής και στη συνέχεια θα εξερευνήσετε την καρδιά του 
ορεινού Cape Winelands.

Ξεκινάτε με μια γραφική διαδρομή κατά μήκος της ατλαντικής 
ακτής, περνώντας μέσα από το κοσμοπολίτικο προάστιο του 
Sea Point και του Camps Bay με την ένδοξη θέα των Δώδεκα 
Αποστόλων. Συνεχίζετε στο Cape Point Nature Reserve, που 
περιλαμβάνει πάνω από 17.300 στρέμματα ιθαγενών ειδών 
πανίδας και χλωρίδας. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε 
μια ποικιλία από άγρια ζώα όπως μπαμπουίνους, rhebok, 
Cape Mountain zebra, bontebok και το πελώριο eland. Ακόμη 
θα έχετε την δυνατότητα να επισκεφτείτε το πάρκο χελωνών, 
ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα αναπαραγωγής χελωνών 
στο κόσμο. Η μαγευτική ακτογραμμή προσφέρει το “Nature’s 
Greatest Show” . Θα έχετε την δυνατότητα να δείτε την ένωση 
του Ατλαντικού και του Ινδικού Ωκεανού, και να αισθανθείτε 
τον έντονο άνεμο “Doctor Cape” πού είναι ξακουστός για τις 
θεραπευτικές του δυνάμεις. Θα συνεχίσουμε με το Stellenbosch 
Winelands, ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα με ένα μείγμα κτιρίων 
ολλανδικών, γεωργιανών και βικτοριανών του 18ου αιώνα. Στη 
συνέχεια μια γευστική εκδήλωση στην περιοχή Stellenbosch 
πριν την επιστροφή σας  στο Κέιπ Τάουν.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο
- Δοκιμή κρασιών

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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FULL DAY GREAT WHITE SHARK CAGE DIV-
ING

ΚΟΛΥΜΠΙ 
ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟΛΥΤΟΥΣ 
ΘΗΡΕΥΤΕΣ

Έναρξη: 06:00 
Διάρκεια: 11 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ο μεγάλος λευκός καρχαρίας έχει χαράξει τρομακτικά τη 
λαϊκή κουλτούρα ως δολοφόνος και θεωρείται το πιο φοβερό 
θαλάσσιο αρπακτικό. Ωστόσο, αυτά τα συναρπαστικά 
πλάσματα είναι συχνά παρεξηγημένα και δεν αναζητούν 
ενεργά ανθρώπινη λεία. Καθώς μειώνετε ο αριθμός τους 
ιδιαίτερα λόγω της θανάτωσης τους απο τους ανθρώπους, 
είναι προνόμιο να μπορέσετε να συναντήσετε από πρώτο 
χέρι τον Μεγάλο Λευκό.

Σε αυτή την περιοδεία μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό 
το άγριο πρόσωπο του αρπακτικού. Δεν χρειάζεστε 
πιστοποιητικό κατάδυσης ή εμπειρία, καθώς το κλουβί που 
σας χωρίζει από το Μεγάλο Λευκό βρίσκεται μόνο λίγα 
μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού. Ετοιμαστείτε για 
μια συνάντηση ζωής!

Μεταξύ των νησιών του Geyser Rock και του νησιού Dyer 
είναι ένα στενό και ρηχό κανάλι που ονομάζεται Shark Alley 
- φημολογείται ότι είναι ο καλύτερος χώρος στον κόσμο για 
Great White καταδύσεις. Λόγω των κατοίκων των αποικιών 
στην περιοχή, το Shark Alley έχει ονομαστεί “σούπερ μάρκετ 
για καρχαρίες”.

Μια σύντομη βόλτα με βάρκα από το Gansbaai, Shark Al-
ley είναι ιδανική για όσους θέλουν να ζήσουν τη στενή και 
προσωπική εμπειρία με αυτά τα γιγαντιαία αρπακτικά, αλλά 
δεν έχουν πιστοποίηση κατάδυσης.

* Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν είναι εγγυημένες οι 
εμφανίσεις των μεγάλων λευκών καρχαριών.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εξοπλισμός 
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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EXPERIENCE AFRICAN DINNER

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ 
ΔΕΙΠΝΟ

Έναρξη: 18:00 
Διάρκεια: 5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Πάρτε μέρος σε ένα γεμάτο διασκέδαση βράδυ 
διαδραστικής ψυχαγωγίας και απολαυστικού φαγητού 
στο Gold, ένα μοναδικό αφρικανικό εστιατόριο στο Κέιπ 
Τάουν. Δοκιμάστε ένα σετ 14 πιάτων Cape Malay / μενού 
της αφρικανικής μαγερικής που σερβίρεται. Μια γευστική 
αίσθηση με παραδοσιακές λιχουδιές που θα σε μεταφέρουν 
σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο - αυτό είναι ένα βράδυ 
φανταστικής γιορτής και παραδοσιακής ψυχαγωγίας που 
απολαμβάνουν όλοι!

Το βράδυ ξεκινάει με έναν τραγουδιστή που σας 
καλωσορίζει στο εστιατόριο και σας παρουσιάζει στους 
τραγουδιστές, τους χορευτές, τις μαριονέτες και τους 
μουσικούς, ακολουθούμενη από μια διαδραστική περιπέτεια 
τυμπανισμού djembe και μια παραδοσιακή χαλαρωτική 
τελετή πλύσης χεριών. Ένας επαγγελματίας εκπαιδευτής 
djembe θα σας διδάξει πώς να παίξετε τους βασικούς 
ρυθμούς του djembe τύμπανο. Θα έχετε τη δυνατότητα 
να γνωρίσετε τον χορό και τους εορτασμούς της Αφρικής, 
καθώς και τη ζωντανή ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια του 
δείπνου, που περιλαμβάνει μια παράσταση μαριονέτας στο 
Μάλι, όπου υπάρχει ιστορία με τραγουδιστές, χορευτές, 
μαριονέτες και μουσικούς. Η τελική παράσταση είναι από 
τους σερβιτόρους και το προσωπικό της κουζίνας που θα 
σας διασκεδάσουν με τοπικά τραγούδια και χορούς, προς 
τιμήν των βασιλικών αφρικανικών βασίλισσων.
Καθώς κάθεστε και απολαμβάνετε την μοναδική αυτή 
εμπειρία, θα εκτιμήσετε τη αφρικανική διακόσμηση του 
εστιατορίου, που προβάλλει εκπληκτικά αφρικανικά έργα 
τέχνης και σύγχρονα έργα τέχνης.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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FULL DAY SAFARI (AQUILA)

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟ-
ΜΕΝΑ ΠΑΡΚΑ

Έναρξη: 06:00
Διάρκεια: 12 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Σε αυτή την εκδρομή θα μεταφερθείτε στο Game Reserve, 
το οποίο είναι 2,5 ώρες οδήγησης μέσω αμπελώνων, 
οπωρώνων και μαγευτικών τοπίων. Κατά την άφιξή σας 
καλωσορίζεστε με ένα δροσιστικό ποτό πριν το μπουφέ 
του πρωινού. Γύρω στις 10:30 αναχωρείτε σε ένα ανοικτό 
αυτοκίνητο για 2-3 ώρες μέσω της προστατευόμενης 
περιοχής. Έχοντας κηρυχθεί προστατευόμενο το 1985, το 
«veld» (έδαφος) είναι σε παρθένα κατάσταση, αποτελούμενο 
από Renoster veld, Mountain Fynbos και χυμώδεις τύπους 
βλάστησης που βρίσκονται σε 3 πανέμορφες κοιλάδες.

Βρίσκεται στο Karoo, την προστατευόμενη περιοχή των 4.500 
εκταρίων με έναν φυσικό υγρότοπο ενώ προστατεύεται από 
τα μαγευτικά βουνά και τις κοιλάδες. Στο αυτοκίνητό σας 
μπορείτε να δείτε λιοντάρι, ελέφαντα, βουβάλια, ρινόκερο, 
καμηλοπάρδαλη και ιπποπόταμο. Μεγάλα κοπάδια 
βρίσκονται εκεί, όπως το Black Wildebeest, η Zebra της 
Burchell, το Springbok, το Gemsbok, το Steenbok, το Bles-
bok, το Bat Eared Fox, οι Ostriches, το Klip Springer, το Dui-
ker, το Greybuck, το Baboon, το Eland, το Red Hartebeest.
Ο φυσικός υγρότοπος φιλοξενεί 172 είδη πουλιών και αρκετά 
ζευγάρια του σπάνιου και απειλούμενου με εξαφάνιση 
μαύρου αετού. 
Εδώ θα μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προσπάθειες 
διάσωσης και αποκατάστασης. Μετά από το καλό 
μεσημεριανό στο κεντρικό εστιατόριο του καταλύματος, 
μπορείτε να απολαύσετε  τον ελεύθερο χρόνο πριν ξεκινήσετε 
το ταξίδι σας πίσω στο Κέιπ Τάουν. 

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα και ποτά
- Εισιτήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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CAPE OF GOOD HOPE HALF DAY

ΑΚΡΩΤΗΡΙ 
ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΕΛΠΙΔΑΣ

Έναρξη: 08:30
Διάρκεια: 5.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Αυτή η ενθουσιώδης περιήγηση στο καταρρακτώμενο 
ακρωτήριο γνωστό ως Cape Point περιλαμβάνει υπέροχες 
παραλίες, εκπληκτική θέα και γραφικά παράκτια χωριά.

Το Cape Peninsula είναι μία από τις πιο γραφικές περιοχές 
του κόσμου και εκτείνεται από το κέντρο της πόλης μέχρι το 
Cape Point.

Για όσους έχουν περιορισμένο χρόνο, προσφέρουμε μια 
περιήγηση στο Cape Point και την Boulders Beach Penguin 
Colony ως επιλογή μισής ημέρας με επισκέψεις στο λιμάνι 
του Hout Bay και μια διαδρομή με το Peak Chapman στη 
διαδρομή.

Σημείωση: Η κίνηση μέσω της κορυφής του Chapman 
εξαρτάται από το άνοιγμα του δρόμου. Το Ou Kaapse 
Weg θα χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική διαδρομή όταν 
χρειάζεται.

Περιλαμβάνετε:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα και ποτά 
- Εξοπλισμός 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε:
- Φιλοδωρήματα
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FULL DAY MARINE BIG 5 SAFARI

ΘΕΑΣΗ ΤΩΝ 
ΘΕΑΜΑΤΙΚΟ-
ΤΕΡΩΝ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΖΩΩΝ 

Έναρξη: 06:00
Διάρκεια: 10 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ταξιδέψτε στο Gansbaai για τη θαλάσσια εμπειρία των Big 5 
σε σαφάρι μιας ζωής! Οι ειδικοί θα σας δείξουν το καλύτερο 
της εκπληκτική θάλασσας και παραθαλάσσιας ερήμου 
της Νότιας Αφρικής, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων 
λευκών καρχαριών, φαλαινών, αφρικανικών πιγκουίνων, 
της φώκιας Cape Fur και των θαλάσσιων πτηνών.
Κατευθυνθείτε αρχικά στη γραφική ψαροταβέρνα Gansbaai, 
αυτός ο τουριστικός προορισμός βρίσκεται στο Over-
berg District, δύο ώρες νοτιο-ανατολικά του Κέιπ Τάουν. Το 
Gansbaai είναι η “Πρωτεύουσα του Κόσμου των Μεγάλων 
Λευκών”, γνωστή για τον πυκνό πληθυσμό των μεγάλων 
λευκών καρχαριών και επίσης ως hotspot παρακολούθησης 
φαλαινών. Σε μια κρουαζιέρα δύο ωρών από το Gansbaai, 
εξερευνήστε τα νερά μεταξύ Dyer Island και Geyser 
Rock. Αυτός ο ρηχός δίαυλος μεταξύ των δύο νησιών - 
εύστοχα ονομάζεται Shark Alley - ένα δημοφιλές έδαφος 
τροφοδότησης για τους Μεγάλους Λευκούς καρχαρίες και 
μια γνωστή θέση καταδύσεων με κλουβιά.

Αναζήτηστε τους Μεγάλους Λευκούς και ταξιδέψτε σε άλλα 
hotspots για την να ψάξετε για φάλαινες, αφρικανικούς 
πιγκουίνους και άλλων θαλάσσιων πτηνών γύρω από Dyer 
Island και Geyser Rock. Το νησί βρίσκεται σε απόσταση 8,5 
χιλιομέτρων από το λιμάνι Kleinbaai, κοντά στο Gansbaai 
και είναι ένα προστατευμένο ιερό πουλιών που φιλοξενεί 
διάφορα απειλούμενα είδη όπως ο Αφρικανός πιγκουίνος, 
οι αφρικανές μαύρες νερόκοτες, οι κορμοράνοι του 
ακρωτηρίου και πολλά άλλα.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα
- Εξοπλισμός 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα


