Κολομβία - Ισημερινός
10- 27 Αυγούστου 2018
Για φέτος το καλοκαίρι από 10 έως 27 Αυγούστου ο ΕΟΣ Αθηνών εξορμά σε δυο από τις
ωραιότερες χώρες της Νότιας Αμερικής την ΚΟΛΟΜΒΙΑ και τον ΙΣΗΜΕΡΙΝΟ σε ένα ταξίδι
οργανωμένο από ταξιδιωτικό γραφείο και με πρόγραμμα ορειβατικό, πεζοπορικό και
τουριστικό.
Θα επισκεφθούμε γραφικές αποικιακές πόλεις, μνημεία της
Ουνέσκο, αρχαιολογικούς χώρους προκολομβιανών
αυτόχθονων πολιτισμών, μουσεία και ιστορικά μοναστήρια.
Θα πεζοπορήσουμε σε μονοπάτια και κορυφές των Άνδεων,
κάτω από ηφαίστεια, σε τροπικά δάση , σε φαράγγια και σε
Αλτιπλάνος. Θα ξεναγηθούμε σε φυτείες καφέ,
ζαχαροκάλαμου , σε γραφικά ινδιάνικα χωριά και σε
παραδοσιακές αγορές. Κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων
μας με αεροπλάνα, πούλμαν, τζιπ, τραίνα και μηχανοκίνητες
βάρκες θα θαυμάσουμε τη εκπληκτική ποικιλία τοπίων (βουνά
5.000 – 6.000 μ., Αλτιπλάνος, φαράγγια ποταμών και
καταρράκτες, αλπικές λίμνες, τροπικά δάση παραποτάμων
του Αμαζονίου, φυτείες καφέ και εξωτικών φρούτων,
παραλίες και νησιά της Καραϊβικής και μαγκρόβια βλάστηση)
και επισκεπτόμενοι εθνικά πάρκα θα δούμε τη πλούσια εντυπωσιακή χλωρίδα και την άγρια
ζωή της περιοχής . Τέλος θα γνωρίσουμε τους φιλικούς, ιδιαίτερους κατοίκους των χωρών
αυτών, κάποιες φυλές Ινδιάνων και βέβαια θα διασκεδάσουμε με τη χαρακτηριστική μουσική
λάτιν και τους χορούς τους. Τις περισσότερες μέρες θα μπορεί κανείς να επιλέξει τι
πρόγραμμα θα ακολουθήσει, ορειβασία, πεζοπορία η τουρισμό και να πλαισιώσει την
αντίστοιχη ομάδα.

Η ορειβατική ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να ανεβεί σε δυο από τα πιο εντυπωσιακά και
διάσημα βουνά της οροσειράς των Άνδεων. Το Νεβάδο δε Τολιμά ( 5215 μ.) στην Κολομβία
και το Κοτοπάξι ( 5897μ.) στον Ισημερινό.
Για τις αναβάσεις-καταβάσεις αυτές, διάρκειας 4 ημερών η καθεμία, η ορειβατική ομάδα θα
αποσπασθεί από την υπόλοιπη ομάδα και θα ακολουθήσει ανεξάρτητο πρόγραμμα με την
υποστήριξη τοπικών οδηγών βουνού και ορειβατικού γραφείου .

Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή αλπική εμπειρία, πολύ καλή φυσική
κατάσταση και ομαδικό πνεύμα. Οι πεζοπορίες θα είναι μικρής η μεσαίας αντοχής και
δυσκολίας 2-6 ωρών και σε μεσαία υψόμετρα ως 3200 -3300 μ. σε μονοπάτια χωρίς τεχνική
δυσκολία.
Ανάλογα με τις συμμετοχές, εξετάζεται η δυνατότητα συνέχισης του ταξιδιού κατά μια εβδομάδα
σε γειτονικές χώρες (νότιος Ισημερινός/βόρειο Περού η ΠΑΝΑΜΑ/ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ) με το ανάλογο
κόστος.

Γενικές πληροφορίες
ΠΟΤΕ
ΧΩΡΕΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

18 ημέρες, από Παρασκευή 10 έως Δευτέρα 27
Αυγούστου 2018
ΚΟΛΟΜΒΙΑ, ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
Αθήνα- Μπογκοτά –Αθήνα και εσωτερικές πτήσεις
Με σύγχρονο, άνετο, κλιματιζόμενο πούλμαν.
Σε ξενοδοχεία και ξενώνες( lodge) 3*** και 4**** σε
δίκλινα δωμάτια με πρωινό.
Εκτιμάται σε 2.850 €. Η τιμή θα οριστικοποιηθεί στις
αρχές Μαΐου
Αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσεως μετ
επιστροφής, φόρους αεροδρομίων, πτήσεις ΜπογκοτάΚαρθαγένη, Καρθαγένη-Μεντεγίν, Πάστο-Μπογκοτά,
όλες τις διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό,
κάποια βραδυνά (2 – 3), όλες τις μεταφορές με πούλμαν
και τζιπ-αγροτικά, οδηγούς βουνού και διαδρομών όπου
χρειαστεί,
ξεναγήσεις,
ταξιδιωτική
ασφάλιση,
φιλοδωρήματα, χάρτες και έντυπα και δυο αρχηγούςσυνοδούς του ΕΟΣ Αθηνών.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΡΧΗΓΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΒΟΛΙΑ

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Γεύματα
και
δείπνα,
εισόδους
σε
μουσεία,
αρχαιολογικούς χώρους και εθνικά πάρκα, συμμετοχή
σε άλλες δραστηριότητες επιλογής (extreme sports,
βαρκάδες, ιππασία, ποδηλασία κλπ), διαφορά
μονόκλινου, προσωπικά έξοδα.
Ταξιδ. γραφείο MELITOURS (www.meli- tours.com)
Γιάννης Κορνάρος, Γιώργος Σιδηράς
Ελάχιστος 20 άτομα, μέγιστος 40
Στη γραμματεία του ΕΟΣ Αθηνών, Λέκκα 23-25, 1ος ορ
τηλ 210-3212355 (5 – 8 μ.μ.). Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας που εξασφαλίζεται με τη πληρωμή
προκαταβολής 700 €. Η δεύτερη δόση της πληρωμής
είναι 1000 € ως τέλος Μαΐου και η τρίτη θα δοθεί στις
αρχές Ιουλίου.
Θα γίνουν 3 ενημερωτικές συναντήσεις για καλλίτερη
πληροφόρηση και τη γνωριμία. Η επόμενη (2η) θα γίνει
την Πέμπτη 10 Μαΐου 7.30 μ.μ. στα γραφεία του
συλλόγου.
Δεν είναι υποχρεωτικό κανένα εμβόλιο, δεν υπάρχουν
επιδημίες. Γενικά ταξιδεύουμε σε ασφαλείς περιοχές
(ερήμους, οροπέδια, κλπ) και σε εποχή δροσερή και ξερή
(χειμώνας).
Πρέπει να είναι έγκυρο και να μην λήγει εντός του 2018.
Για να συμμετέχει κάποιος πρέπει να είναι μέλος του
ΕΟΣ Αθηνών, η άλλου συλλόγου μέλους της
Ομοσπονδίας η να γίνει μέλος. Για να γίνετε μέλη
απευθυνθείτε στη γραμματεία του ΕΟΣ Αθηνών
Οι αναβάσεις των δυο κορυφών, του Νεβάδο δε Τολιμα
(5215 μ.) στην Κολομβία και του Κοτοπάξι (5897 μ.)
στον Ισημερινό, διαρκούν 3-4 ημέρες το καθένα και
είναι αλπικά, μέτριας τεχνικής δυσκολίας (σε χιόνι και
παγετώνα) και απαιτούν χρήση πιολέ, κραμπόν και
σχοινιών. Για τις αναβάσεις των δυο κορυφών
απαιτείται πολύχρονη ορειβατική εμπειρία αλπικού
επιπέδου, καλή φυσική κατάσταση, υγεία και άριστη
γνώση χρήσης ορειβατικού εξοπλισμού (πιολέ, κραμπόν,
σχοινιών κλπ). Η επιλογή των συμμετεχόντων στην
ομάδα αυτή θα γίνει από τον έφορο ορειβασίας και τη
Τεχνική Επιτροπή Ορειβασίας.

Ημερήσιο πρόγραμμα
1η ημέρα
Παρ. 10/8/2018
2η ημέρα
Σαβ. 11/8/2018
3η ημέρα
Κυρ.12/8/2018

4η ημέρα
Δευτ.13/8/2018

5η ημέρα
Τρ.14/8/2018

6η ημέρα
Τετ. 15/8/2018

7η ημέρα
Πεμ.16/8/2018

8η ημέρα
Παρ. 17/8/2018
9η ημέρα
Σαβ. 18/8/2018
10η ημέρα
Κυρ. 19/8/2018
11η ημέρα
Δευτ. 20/8/2018

Πρωινή αναχώρηση 11πμ με τη ΛΟΥΦΤΧΑΝΣΑ μέσω Φρανκφούρτης για
Μπογκοτά. Πτήση 14 ωρών. Άφιξη την ίδια ημέρα στις 7μμ. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο
ΜΠΟΓΚΟΤΑ
Ολοήμερη εκδρομή στην πανέμορφη και ιστορική κωμόπολη Βίγια δε Λεηβα, στον
αρχαιολογικό χώρο Ελ Ινφιερνιτο, στο μουσείο απολιθωμάτων και στα υπόγεια
αλατωρυχεία και την εκκλησία της Ζαπακίρα. Επιστροφή το βράδυ στη Μπογκοτά
(300χλμ , 6 ώρες)
ΜΠΟΓΚΟΤΑ
Πρωινή πτήση, μέσω Μπογκοτά, για την πανέμορφη πόλη μνημείο της Ουνέσκο
Καρθαγένη στη Καραϊβική. Ολοήμερη εκδρομή με πλοιάρια, σε τροπικές παραλίες
και μανγκρόβια δάση και στα τροπικά νησιά Ροσάριο. Παρατήρηση της θαλάσσιας
ζωής και μικρή πεζοπορία. Διανυκτέρευση
ΚΑΡΘΑΓΕΝΗ.
Η ορειβατική ομάδα ξεκινά την 4ημερη ανάβαση του Νεβάδο δε Τολιμα,
οργανωμένη από τοπικό ορειβατικό γραφείο με οδηό βουνού. Μεταφορά στο σημείο
εκκίνησης και πεζοπορία.
Oλοήμερη επίσκεψη της πόλης -μουσείο. Περιήγηση στις γραφικές γειτονιές, στα
υπέροχα κτίρια και μουσεία, στα μαγαζιά και καφέ, στα τείχη και το λιμάνι. Το
απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μεντεγίν. Επίσκεψη της
όμορφης πόλης Γκουαταπε, δίπλα στην ομώνυμη λίμνη και ανάβαση στον
εντυπωσιακό βράχο Πενιόλ. Άφιξη το βράδυ στο Μεντεγίν ( 130χλμ, 3 ώρες)
ΜΕΝΤΕΓΙΝ
Η ορειβατική ομάδα συνεχίζει την ανάβαση
Ολοήμερη επίσκεψη του πανέμορφου Μεντεγίν με πούλμαν και με τα πόδια.
Ξενάγηση σε μνημεία, μουσεία και κτίρια, πορεία στο ιστορικό κέντρο.
Διανυκτέρευση
ΜΕΝΤΕΓΙΝ.
Η ορειβατική ομάδα ανάβαση της κορυφής Νεβάδο δε Τολιμά ( 5215 μ) και
κατάβαση σε ενδιάμεση κατασκήνωση
Αναχώρηση για τη ζώνη του καφέ. Διάσχιση της Κεντρικής Οροσειράς, επίσκεψη
στα ιαματικά λουτρά της Σάντα Ρόζα και άφιξη στο Σαλέντο. Περιήγηση της
γραφικής πόλης.( 260 χλμ, 5 ωρες)
ΣΑΛΕΝΤΟ.
Η ορειβατική ομάδα συνεχίζει την κατάβαση και συναντά την
πεζοπορική/τουριστική ομάδα στο Σαλέντο
Το πρωί πεζοπορία στο εθνικό πάρκο Κοκορα, με την ιδιαίτερη χλωρίδα και θέα στη
χιονισμένη οροσειρά Λος Νεβαδος(5400μ). Μετά ξενάγηση σε φυτεία καφέ όπου
βλέπουμε και συμμετέχουμε στη διαδικασία παραγωγής του καφέ.Το απόγευμα
αναχώρηση για την όμορφη αποικιακή πόλη Μπούγκα.(150 χλμ, 3 ώρες)
ΜΠΟΥΓΚΑ
Πρωινή αναχώρηση και πολύωρη οδική διαδρομή ανάμεσα στις οροσειρές των
Άνδεων για τον αρχαιολογικό χώρο του Τιερραδέντρο με τους μυστηριώδεις
υπόγειους και σκαλιστούς τάφους προκολομβιανών πολιτισμών. Επίσκεψη και
πεζοπορία. Άφιξη το βράδυ στο ( 470 χλμ, 9ωρες)
ΣΑΝ ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ
Πρωινή επίσκεψη του σημαντικότερου αρχαιολογικού χώρου της Κολομβίας, του
Σαν Αγκουστίν, μνημείου της Ουνέσκο. Πεζοπορία και αναβάσεις. Συνέχεια για το
πανέμορφο Ποπαγιάν με την αποικιακή αρχιτεκτονική( 130 χλμ, 3 ώρες)
ΠΟΠΑΓΙΑΝ
Πολύ πρωινή αναχώρηση για τα σύνορα. Άφιξη στην συνοριακή πόλη Ιπιαλες και
επίσκεψη του εντυπωσιακού μοναστηριού προσκυνήματος Λαχας. Διάσχιση των
συνόρων με τον Ισημερινό, επίσκεψη των κήπων στο Τουλκαν και συνέχεια για την
ορεινή πόλη των Άνδεων Ιμπάρρα.( 470 χλμ, 8 ώρες) ΙΜΠΑΡΡΑ
Πρωινή διαδρομή με το εντυπωσιακό τραίνο-λεωφορείο της Ιμπάρρα μέσα από
άγρια φαράγγια, τούνελ, γκρεμούς και επιστροφή στην Ιμπάρρα. Επίσκεψη των

12η ημέρα
Τρ. 21/8/2018

13η ημέρα
Τετ. 22/8/2018

14η ημέρα
Πεμ. 23/8/2018

15η ημέρα
Παρ. 24/8/2018
16η ημέρα
Σαβ. 25/8/2018

17η ημέρα
Κυρ. 26/8/2018
18η ημέρα
Δευτ. 27/8/18

αξιοθέατων και οδικά στη γραφική και πανέμορφη ινδιάνικη κωμόπολη Οταβαλο, με
τις ινδιάνικες αγορές και μαγαζιά λαϊκής τέχνης και τα αξιοθέατα. Μικρή πεζοπορία
και
επιστροφή
στην
Ιμπάρρα.
(100
χλμ,
2
ώρες)
ΙΜΠΑΡΡΑ.
Η ορειβατική ομάδα ξεκινά την 4ημερη ανάβαση του Κοτοπάξι (5897μ) οργανωμένη
από τοπικό γραφείο και με τοπικούς οδηγούς βουνού. Οδική προώθηση στο Εθνικό
πάρκο μέχρι το καταφύγιο και πεζοπορία.
Επίσκεψη του μνημείου των Ινδιάνων Καρας Κοτσασκι και οδική διαδρομή μέσα
από μαγευτικά τοπία και το ορεινό πέρασμα Παπαγιακτα στα 4060 μ με την υπέροχη
θέα. Κατάβαση από τις Άνδεις προς το λεκανοπέδιο του Αμαζονίου και των
παραποτάμων του( Ρίο Νάπο). Στάση στα ιαματικά λουτρά της Παπαγιακτα και μετά
στην όμορφη κωμόπολη Αρτσιδονα με τις υπόγειες ασβεστολιθικές σπηλιές και
τέλος άφιξη στο ξενώνα μας στη ζούγκλα του Ριο Ναπο. Μικρή πεζοπορία.( 330 χλμ,
6 ωρες)
ΤΕΝΑ.
Η ορειβατική ομάδα συνεχίζει την ανάβαση
Εξερεύνηση του τροπικού δάσους και του Ρίο Νάπο με μηχανοκίνητες πιρόγες και με
τα πόδια. Επίσκεψη του καταφυγίου άγριας ζωής ΑΜΑΖΟΟΝΙΚΟ και του
βιολογικού σταθμού Χατουν Σάτσα, πορεία σε καταρράκτες και δίπλα στο ποτάμι. (
50 χλμ,1 ώρα)
ΤΕΝΑ.
Ανάβαση της κορυφής από την ορειβατική ομάδα και κατάβαση σε κατασκήνωση
Πρωινή αναχώρηση και οδική διαδρομή μέσα από το τροπικό δάσος για την
αντίστροφη διαδρομή προς τη πρωτεύουσα του Ισημερινού Κιτο. Άφιξη το μεσημέρι
και επίσκεψη των κυριότερων αξιοθέατων της πόλης μνημείο της Ουνέσκο των
πανέμορφων ιστορικών μοναστηριών και εκκλησιών, των θαυμάσιων πλατειών, των
μοναδικών κτιρίων και μουσείων και πεζοπορία στις γραφικές γειτονιές της. ( 180
χλμ, 4 ωρες)
ΚΙΤΟ
Η ορειβατική ομάδα συνεχίζει την κατάβαση και επιστρέφει στο Κίτο όπου συναντά
τους υπόλοιπους.
Συνέχεια της επίσκεψης του Κίτο. Το μεσημέρι αναχώρηση και επίσκεψη της
<<Μέσης του Κόσμου>>, δηλαδή του μνημείου ακριβώς εκεί που περνά ο
Ισημερινός και συνέχεια για τα σύνορα με Κολομβία. Διάσχιση και άφιξη το βράδυ
στην όμορφη πόλη Πάστο. ( 330 χλμ, 6 ώρες)
ΠΑΣΤΟ
Πρωινή πτήση για την Μπογκοτά. Ολοήμερη επίσκεψη της πρωτεύουσας της
Κολομβίας, του ιστορικού κέντρου με τα θαυμάσια κτίρια, των μουσείων, των
μνημείων ,της τουριστικής γειτονιάς Σονα Ρόσα, και ανάβαση του λόφου
Μοντσερρατ.
Το
βράδυ
πτήση
για
πόλη
Παναμα.
ΠΑΝΑΜΑ
Ολοήμερη περιήγηση στην πόλη του Παναμα και εκδρομή στη διώρυγα για το
θέαμα των διερχόμενων πλοίων. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
για Φρανκφούρτη.
Άφιξη το μεσημέρι στη Φρανκφούρτη και το απόγευμα πτήση για Αθήνα. Άφιξη το
βράδυ.

Σημείωση: Εξαιτίας είτε βελτίωσης του προγράμματος πριν την αναχώρηση είτε απρόσμενων
καταστάσεων κατά το ταξίδι, ενδέχεται να υπάρχουν μεταβολές στο πρόγραμμα κατά την κρίση
των αρχηγών.

