Όλα ξεκίνησαν με μια φωτογραφική μηχανή στο χέρι,
σε μια εποχή που οι χάρτες, τα ταξιδιωτικά βιβλία και η
φαντασία, ήταν τα μοναδικά εργαλεία που είχαμε στη
διάθεση μας.
Η πρώτη μεγάλη αγάπη μας ήταν η φωτογραφική
τέχνη, η οποία αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για τη
μετέπειτα ενασχόληση μας με την τέχνη των ταξιδιών,
αφού ταξιδεύαμε για να ανακαλύψουμε νέα
φωτογραφικά θέματα.
Αυτό μας βοήθησε να δημιουργήσουμε νέους τρόπους
για να ταξιδέψει κανείς, χωρίς να ακολουθούμε
πεπαλαιωμένες μεθόδους και με το συναίσθημα της
απόλυτης ελευθερίας να χαρακτηρίζει την κάθε μας
ταξιδιωτική πρόταση. Αυτή η ελευθερία, συνθέτει, μαζί
με την άρτια οργάνωση και τις γνώσεις μας, αυτό που
ονομάσαμε Οργανωμένο Ελεύθερο Τουρισμό, το δικό
μας είδος ταξιδιών, το οποίο εξελίσσεται συνεχώς από
το 1999.
Αντί να περιορίζουμε τη φαντασία των πελατών μας,
προσπαθούμε να προσφέρουμε τα κατάλληλα
εργαλεία, υπηρεσίες και γνώσεις, ούτως ώστε να ζήσει
κανείς
μια
ταξιδιωτική
εμπειρία,
μαθαίνοντας
παράλληλα την τέχνη των ταξιδιών.

« Ένα ταξίδι στην Αφρική αποτελεί για πολλούς όνειρο, αλλά και μια ευκαιρία, την
ευκαιρία να παρατηρήσει κάποιος από κοντά όλους εκείνους τους πολιτισμούς
που την απαρτίζουν. Στη γενέτειρα του ανθρώπινου είδους, το ταξίδι σας αξίζει να
είναι ανθρωποκεντρικό, δηλαδή να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας να
παρατηρήσει πάνω απ’ όλα τον άνθρωπο.. »
Ανδρέας Πατσαλίδης

The birthplace of Humankind
Καλώς ήρθατε στην Αφρική, η οποία
ανεξαρτήτως πως την έχετε φανταστεί, θα σας
δείξει κάτι διαφορετικό.
Πρόκειται για την ήπειρο που αποτελεί γενέτειρα
του ανθρώπινου είδους και μια αχανή έκταση,
στην οποία αν και υπάρχουν σύνορα, οι
πληθυσμοί σμίγουν μεταξύ τους, σαν νωπές
μπογιές.
Έρημοι, σαβάνες, βουνά, δάση, θάλασσες και
ποτάμια, είναι μόνο λίγα από τα εκατοντάδες
χαρακτηριστικά μιας ηπείρου με τόσους
πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς, οι οποίοι
κάνουν
την
κάθε
προσπάθεια
για
προσδιορισμό του «τι είναι Αφρικανός;»
αδύνατη.
Για εμάς η Αφρική είναι η ήπειρος των έντονων
συναισθημάτων και εμπειριών. Ελάτε να την
ανακαλύψουμε!

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 8 - 10 βράδια
Το Μαρόκο δεν είναι μια τυπική αφρικανική, ούτε τυπική μουσουλμανική χώρα.
Πρόκειται για έναν προορισμό με ιδιαίτερη ιστορία και κουλτούρα, όπου θα δείτε να
συνυπάρχουν πολλοί κόσμοι.
Την ίδια ώρα που θα κοιτάτε εμπορευόμενους με παραδοσιακή ενδυμασία στις
πολλές αγορές, αν στρέψετε το μάτι σας προς μια άλλη κατεύθυνση μάλλον θα
δείτε Αμερικανούς, Άγγλους και λοιπούς διανοούμενους να απολαμβάνουν το τσάι
τους, γράφοντας σημειώσεις, ή καπνίζοντας αμέριμνοι την πίπα τους. Θα δείτε
βεδουίνους να διασχίζουν την έρημο με τις καμήλες τους σε ένα βαθύ
πορτοκαλοκόκκινο τοπίο, αλλά και ολόκληρους οικισμούς βαμμένους με μπλε
αποχρώσεις.
Όσο σημαντικά είναι αυτά που βλέπετε, όμως, ακόμα πιο σημαντικά είναι όσα θα
γευτείτε. Από παράξενα φρέσκα ή παστά φρούτα και γλυκά, μέχρι τσάι και πολλές
(πάρα πολλές) παραδοσιακές συνταγές φαγητού, το Μαρόκο δικαιολογεί στο
έπακρο όσους έχουν δηλώσει, πως η πιο σημαντική αίσθηση ενός επισκέπτη στο
Μαρόκο, είναι η γεύση.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 8 - 10 βράδια
Εκτός από μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής, η Αλγερία διαθέτει (κατά την άποψη μας)
την πιο αξιόλογη ιστορική και θρησκευτική αρχιτεκτονική από όλες τις υπόλοιπες
χώρες της ηπείρου και αποτελεί σίγουρα την πιο πολυδιάστατη. Εκεί θα δείτε
πανέμορφες εκκλησίες και τεμένη, γέφυρες σε υψόμετρα που κόβουν την ανάσα,
πολεμικά φρούρια, απομεινάρια βερβερικών και ρωμαϊκών οικισμών, ενώ τα
φυσικά υπερθεάματα θα αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.
Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για μια χώρα με καταπληκτικά αξιοθέατα, τα
οποία είναι σε θέση να ενθουσιάσουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες.
Ο δε τρόπος ζωής των ντόπιων στις πόλεις δεν διαφέρει ιδιαίτερα από το δικό μας,
όμως οι νυκτερινές και όχι μόνο βόλτες στις μεγάλες ή μικρές πόλεις χαρακτηρίζεται
από μια ξεχωριστή νότα που συναντά κανείς μόνο στις βόρειες ακτές της Αφρικής.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 8 - 10 βράδια
Το μόνο που μπορεί να συγκριθεί με την καταπληκτική ομορφιά της Τυνησίας, είναι
η ίδια η αρχαία Καρχηδόνα, ο αρχαίος προπομπός της χώρας που γνωρίζουμε
σήμερα, που για πάρα πολλά χρόνια αποτελούσε τον «κακό δαίμονα» (με
χαρακτηριστικό παράδειγμα τον θρυλικό στρατάρχη Αννίβα) της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας και έλεγχε το θαλάσσιο εμπόριο στην κεντρική και δυτική Μεσόγειο.
Όλα αυτά, μέχρι το θρυλικό «Carthago delenda est» (Ελλ. «η Καρχηδόνα πρέπει να
καταστραφεί») του Κάτωνος (μεγάλος συγκλητικός) και την τελική ολοκληρωτική
νίκη της Ρώμης απέναντι στην Καρχηδόνα και την απάνθρωπη (αλλά ίσως
αναγκαία) κίνηση της αυτοκρατορίας, όχι απλά να κάψουν την Καρχηδόνα, αλλά
και να ρίξουν αλάτι στα ερείπια, ούτως ώστε να μην φυτρώσει ποτέ ξανά κάτι.
Σήμερα, η πάλαι ποτέ Καρχηδόνα είναι γνωστή με την ονομασία Τυνησία (αν και
υπάρχει ακόμη η πόλη της Καρχηδόνας) και αποτελεί μια από τις πιο
ενδιαφέρουσες και ομορφότερες χώρες της αφρικανικής ηπείρου. Επίσης, όπως
είναι φυσιολογικό μετά τη νίκη της Ρώμης, τα σημάδια του ρωμαϊκού πολιτισμού
είναι ακόμη και σήμερα περισσότερο από ορατά και συνυπάρχουν με τα υπόλοιπα
αξιοθέατα.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 8 - 10 βράδια
Ο κόσμος είναι γεμάτος πανέμορφες χώρες, το ίδιο ισχύει και για την αφρικανική
ήπειρο. Παρ’ όλα αυτά, ελάχιστες χώρες έχουν καταφέρει να καλύπτονται από ένα
πέπλο μυστηρίου, όπως η Αίγυπτος και αυτό οφείλεται στα παλιά βασίλεια της και
τους θρυλικούς Φαραώ, θεότητες και την αρχιτεκτονική που άφησαν πίσω τους, με
γνωστότερα μνημεία τις πυραμίδες, τη σφίγγα και πολλούς πανέμορφους
οικισμούς.
Παρά το γεγονός ότι την Αίγυπτο καλύπτει σε μεγάλες εκτάσεις έρημος, ο
ζωοφόρος ποταμός Νείλος έχει δημιουργήσει στο πέρασμα του πράσινες περιοχές,
με έντονη βλάστηση και το θέαμα μικρών οικισμών στις ακτές του, όπου θα
συναντήσετε παραδοσιακές βάρκες και αγρότες, δημιουργεί καταπληκτικές
ευκαιρίες για φωτογράφιση.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 10 - 12 βράδια
Η Σενεγάλη αποτελεί το καλύτερο κρυμμένο μυστικό της αφρικανικής ηπείρου και ίσως
πολλοί από εσάς να απορείτε για το λόγο που την έχουμε εντάξει στο ηλεκτρονικό
περιοδικό της Αφρικής.
Βρέχεται στη δυτική της πλευρά από τον Ατλαντικό Ωκεανό και απέναντι της ακριβώς
βρίσκεται το Πράσινο Ακρωτήρι. Ο λόγος που μας αρέσει τόσο πολύ η συγκεκριμένη
χώρα είναι επειδή συνδυάζει τόσα πολλά χαρακτηριστικά της Αφρικής (χαριτολογώντας
την αποκαλούμε «μικρή Αφρική») και λόγω του μεγέθους της, είναι πολύ εύκολο να δει
κάποιος όσα περισσότερα μπορεί.
Η μορφολογία του εδάφους είναι τόσο ιδιαίτερο, που σε πολλές περιοχές θα νομίζετε ότι
κάποιος έχει ρίξει μπογιές στα ποτάμια, σε λίμνες ή στη θάλασσα. Αυτά τα χρώματα, οι
ιδιαιτερότητες και τα λογής-λογής φυσικά υπερθεάματα σας προσκαλούν σε ένα
αξέχαστο φωτογραφικό σαφάρι, βγαλμένο από τα πιο τρελά σας όνειρα.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 10 - 12 βράδια
Το Πράσινο Ακρωτήρι αποτελεί ένα πολύ ξεχωριστό μέρος και έχει μπει για τα καλά
στις καρδιές μας. Η πορτογαλικές επιρροές είναι ορατές παντού, στα μικρά
γραφικά χωριουδάκια και παραθαλάσσιες μικρές πόλεις, στη γλώσσα, στη
μουσική και στο φαγητό (στα του φαγητού η επιρροή είναι μάλλον αμφίδρομη).
Δεν είναι τυχαίο που το πιο γνωστό προσωνύμιο της χώρας είναι «μικρή Βραζιλία
της Αφρικής».
Το Πράσινο Ακρωτήρι είναι ένα φτωχό σύμπλεγμα νησιών, όμως είναι παράλληλα
ένα από τα πιο ευτυχισμένα μέρη στον κόσμο, οι άνθρωποι δουλεύουν σκληρά
από πολύ νεαρή ηλικία, όμως ζουν τις ζωές τους στον απόλυτο βαθμό, χορεύουν,
ψαρεύουν, παίζουν ποδόσφαιρο και πανηγυρίζουν-μιμούμενοι γνωστούς αστέρες
της μπάλας και μαγειρεύουν με αυτά που έχουν, φτιάχνοντας συνδυασμούς που
θα σας αφήσουν άφωνους.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 12 - 14 βράδια
Προχωρώντας νοτιότερα στην Αφρική, τα τοπία αλλάζουν.. Οι πόλεις των παλιών
αυτοκρατοριών δίνουν τη θέση τους στις σαβάνες, όπου κουμάντο κάνουν ζώα
της κατηγορίας Big-5 και ουσιαστικά αυτά που θα συναντήσει κανείς είναι, θα
λέγαμε, αυτά που φαντάζεται κανείς σχετικά με την αφρικανική ήπειρο.
Το συγκεκριμένο ταξίδι προσφέρεται για ανθρώπους που θέλουν να συνδυάσουν
την περιπέτεια της φύσης με τη χαλάρωση που προσφέρουν οι μεγάλες
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και αν το ταξίδι οργανωθεί σωστά, σίγουρα θα το
ζήσουν. Πρόκειται για μια καταπληκτική ταξιδιωτική εμπειρία, η οποία είναι γεμάτη
υπέροχα τοπία και εικόνες, τα οποία προσφέρουν σε όσους ασχολούνται με τη
φωτογραφία, καταπληκτικές ευκαιρίες για φωτογράφιση.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 12 - 14 βράδια
Για πολλά χρόνια η Μαδαγασκάρη ήταν ένα μέρος που γνώριζαν πολλοί, αλλά για
διαφορετικούς λόγους. Για πολλούς ήταν το φανταστικό (με την έννοια της
μυθοπλασίας) μέρος, που εμφανίζεται στην ομώνυμη ταινία κινουμένων σχεδίων
της DreamWorks, άλλοι την γνώριζαν (μόνο) από την ξακουστή βανίλια και άλλοι
από βιβλία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (ένα από τα σχέδια των Ναζί αλλά και
επώνυμων Άγγλων, ήταν να σταλούν οι Εβραίοι σε αυτό το νησί).
Για μεγάλο διάστημα το νησί είχε να αντιμετωπίσει την φτώχεια και την πολιτική
αστάθεια, όμως τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει γίνει πολύ καλύτερη. Το
βιοτικό επίπεδο ανέβηκε (υπάρχει ακόμη φτώχεια), έγιναν κάποιες ξένες επενδύσεις
στον τουριστικό τομέα και η Μαδαγασκάρη είναι έτοιμη να αποδείξει σε όλους, πως
το τουριστικό της προϊόν είναι, αν όχι καλύτερο, τουλάχιστο ισάξιο της περίφημης
βανίλιας.
Εκεί θα ζήσετε πρωτόγνωρες περιπέτειες, ανακαλύπτοντας τη φύση και όλα όσα
προσφέρει, αλλά και την τοπική κουζίνα, με επιρροές από την ήπειρο της Αφρικής,
τον αραβικό κόσμο, αλλά και από την Άπω Ανατολή. Η μαγική συνέχεια θα σας
βρει στον πάντα υπέροχο Μαυρίκιο, όπου η χλιδή αλλά και η φυσική ομορφιά θα
σας ξεναγήσουν σε έναν μαγικό κόσμο χαλάρωσης.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 10 - 12 βράδια
Η Κένυα είναι η αδιαφιλονίκητη βασίλισσα του σαφάρι στην Αφρική. Αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κάνετε σαφάρι σε άλλες χώρες, το αντίθετο μάλιστα.
Στα εξήντα και πλέον εθνικά πάρκα της χώρας υπάρχουν τόσα πολλά είδη ζώων και
σε αριθμούς που δεν θα συναντήσετε αλλού, αφού επιλέγουν τα εθνικά πάρκα της
χώρας για τη μετανάστευση τους.
Άλλη μια μεγάλη διαφορά, συγκριτικά με το σαφάρι σε άλλες χώρες, είναι το
γεγονός πως στην Κένυα (όπως και στη Νότιο Αφρική) το σαφάρι δεν έγινε η
τουριστική ατραξιόν (με την κακή έννοια) όπως έχει γίνει αλλού. Τα υψηλά στάνταρ
ποιότητας προέρχονται από τους μεγάλους αριθμούς ζώων, αλλά και από το
γεγονός ότι όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με το συγκεκριμένο τουριστικό είδος,
είναι οι ίδιοι λάτρεις της φύσης και των ζώων και με τις γνώσεις τους μπορούν να
προβλέψουν τις καλύτερες περιοχές για να επισκεφθείτε.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 10 - 12 βράδια
Η Μποτσουάνα αποτελεί μια από τις ομορφότερες χώρες της Αφρικής, αν και για
την κυπριακή αγορά είναι κάπως άγνωστη, συγκριτικά με την Κένυα και τη Νότιο
Αφρική.
Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη χώρα έχει κάτι που ελάχιστες άλλες αφρικανικές
χώρες έχουν, οικονομική σταθερότητα. Αυτό και μόνο το γεγονός προσελκύει ξένες
επενδύσεις, κάτι που φαίνεται από την οργάνωση που χαρακτηρίζει το τουριστικό
προϊόν της χώρα. Στα εκατοντάδες safari lodges που θα δείτε εκεί, γίνονται
καταπληκτικές εξορμήσεις στη φύση, όπου θα συναντήσετε κάποια από τα
ομορφότερα και πιο επικίνδυνα είδη ζώων στον πλανήτη, πάντοτε όμως με κάθε
ασφάλεια.
Η Μποτσουάνα έχει καταφέρει να συνδυάσει δύο εκ διαμέτρου φάσματα, την άγρια
φύση και ζωή με τη χλιδή και σε ένα άρτια οργανωμένο ταξίδι, θα σας αφήσει με τις
καλύτερες εντυπώσεις και αναμνήσεις.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 11 - 13 βράδια
Αχανείς αμμόλοφοι, απόμερες παραλίες, σαβάνες γεμάτες άγρια ζωή, φαράγγια,
γερμανική αποικιοκρατική αρχιτεκτονική.. Όλα αυτά είναι μόλις λίγα από όλα όσα
είναι σε θέση να προσφέρει η Ναμίμπια. Πρόκειται για ακόμα ένα από τα μυστικά
της Αφρικής, καθώς και μια από τις μεγαλύτερες χώρες της ηπείρου.
Ένα ταξίδι στη Ναμίμπια θα σας κάνει να εκτιμήσετε όλες τις μορφές της ζωής, να
αντιληφθείτε τις δυσκολίες της ζωής στις ερήμους και σε άλλα δύσβατα σημεία της
και θα έρθετε σε επαφή με ανθρώπους – πραγματικούς ήρωες, μιας και ο τρόπος
ζωής των ντόπιων δεν μοιάζει με τίποτα με τον τρόπο ζωής των τουριστών που
επισκέπτονται τη χώρα.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 15 - 20 βράδια
Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές ταξιδιωτικές εμπειρίες της ζωής σας! Το
μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού σας θα το περάσετε στη Νότιο Αφρική, μια χώρα που
συνδυάζει τα πάντα. Σαβάνες με άγρια ζώα, άγριες θάλασσες όπου μπορεί να δει κανείς
φάλαινες και καρχαρίες, ενώ σε άλλα δρομολόγια θα περάσετε από τους
ομορφότερους αμπελώνες στον κόσμο. Εκεί θα δείτε επίσης εικόνες που δεν
φανταζόσασταν, όπως πλατιές παραλίες με τεράστιους βράχους, όπου ζουν και
βασιλεύουν πιγκουίνοι.
Το πιο σημαντικό από όλα, είναι το γεγονός ότι εκεί είστε εσείς οι άρχοντες του
παιγνιδιού, αφού σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας θα οδηγείτε, κάνοντας
στάσεις σε σημεία που θα σας προτείνουμε, είτε για να δείτε αξιοθέατα, ή για κάποιο
γεύμα.
Μέσω κάποιων από τις καλύτερες οδικές διαδρομές στον κόσμο, θα επισκεφθείτε ακόμα
δύο χώρες, την Ζιμπάμπουε με τα εντυπωσιακά φυσικά τοπία και τη μικρή Σουαζιλάνδη,
με τις ιστορικές φυλές της να σας ξεναγούν σε έναν πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής,
όπου για να έχει κανείς να φάει, πρέπει να κυνηγήσει.

