
ΤΟΝΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 

TANZANIA : Lake Manyara, Ngorongoro, Serengeti 

 

 
 

 

1. Τη ζεκαίλεη γηα εζάο ηαμίδη; 

 

Τα ηαμίδηα απνηεινύλ γηα κέλα κία κνλαδηθή επθαηξία γηα λέεο εηθόλεο, 

πξσηόγλσξα ζπλαηζζήκαηα θαη πξνζσπηθή αλαδήηεζε ζπληειώληαο ζπγρξόλσο 

ζηε δηεύξπλζε ηεο ζθέςεο. 

 

2. Πόζν επεξεάδνπλ ηα ηαμίδηα ηε δσή ζαο; 

Τα ηαμίδηα βνεζνύλ ζην λα δηαηεξεί θαλείο έλα αλνηρηόκπαιν ηξόπν δσήο ελώ 

πξνζθέξνπλ κόξθσζε θαη πνιύηηκεο γλώζεηο. Επηδηώθσ λα ηαμηδεύσ όζν πην 

ζπρλά κπνξώ θαη γηαηί πηζηεύσ όηη απνηεινύλ κνλαδηθή εκπεηξία αιιά θαη γηαηί 

κε ελδηαθέξεη θαη γηα ηε δνπιεηά κνπ λα επηζθέπηνκαη μελνδνρεία γηα ηα νπνία 

έρσ αθνύζεη θαη κνπ έρνπλ θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ. 

 

3. Τη ήηαλ απηό πνπ ζαο ώζεζε λα θάλεηε έλα ηαμίδη ζηελ Ταλδαλία;  

Η Ταλδαλία ,θαη γεληθόηεξα ε Αθξηθή, ήηαλ έλαο ηόπνο πνπ ήζεια λα επηζθεθηώ 

εδώ θαη πνιύ θαηξό γηαηί πηζηεύσ όηη πξνζθέξεη κεγάιε ελαιιαγή ζαλ ηνπίν 

αιιά θαη ζαλ εκπεηξία από ηα κέξε πνπ έρσ ήδε επηζθεθηεί.  



 
 

4.Τη είλαη απηό πνπ ζαο έθαλε εληύπσζε ζε απηή ηε ρώξα; Σηελ Ταλδαλία είρα 

ηελ επθαηξία λα έρσ ηελ πξσηόγλσξε εκπεηξία ηνπ ζαθάξη ζε 3 πνιύ δηαθνξεηηθά 

θαη εληππσζηαθά κέξε .Σηε Lake Manyara κε ηελ  πνιύ πινύζηα –ζρεδόλ 

ηξνπηθή-βιάζηεζε, ζηελ αθξηθαληθή ζαβάλα ηνπ Serengeti θαη ζηνλ θξαηήξα 

Ngorongoro. Tα ηξία απηά ηνπία ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο αιιά 

εμίζνπ γνεηεπηηθά.  Βξήθα πνιύ ελδηαθέξνπζα ηελ επαθή κε ην εθεί 

νηθνζύζηεκα θαη βέβαηα ηελ πξώηε επαθή κε ηε δσή ησλ Massai! 



 
 

5.Σε πνηνπο ζα πξνηείλαηε ην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη; 

Σε ηαμηδηώηεο κε πεξηπεηεηώδε δηάζεζε, πνπ αγαπνύλ ηελ επαθή κε ηε θύζε. 

  

6.Πνηα είλαη ε θαιύηεξε επνρή γηα λα επηζθεθζεί θάπνηνο ηελ Ταλδαλία; Η 

θαιύηεξε πεξίνδνο είλαη Ιαλνπάξην κε Μάξηην πνπ κπνξεί λα δεη θαλείο ηηο 

κεηαλαζηεύζεηο ησλ δώσλ. 

 

7.Τη πξνζθέξεη ε αθξηθαληθή απηή ρώξα ζηνλ επηζθέπηε; 

Πξνζθέξεη κία κνλαδηθή επαθή κε ην ζαύκα ηεο θύζεο θαη ηεο δσήο ησλ δώσλ. 

 



 
 

8. Πνην είλαη ην επίπεδν ησλ ηνπξηζηηθώλ ππνδνκώλ ζηε ρώξα;  

Βξήθα εληππσζηαθά θαη πνιύ αλεπηπγκέλα θάπνηα safari lodges πνπ πξνζέθεξαλ 

όιεο ηηο αλέζεηο ρσξίο όκσο λα ράλεη θαλείο ηελ επαθή κε ηε θύζε 

(www.ccafrica.com θαη serena lodges)  

 

http://www.ccafrica.com/


 
 

9. Πώο ζα πεξηγξάθαηε ηελ Ταλδαλία κε δπν ιέμεηο;  

Hakuna Matata  

 

10. Η θαιύηεξε ώξα ηεο εκέξαο;  

 

Η αλαηνιή ηνπ ειίνπ κέζα ζηε δνύγθια! 

11. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνπο Ταλδαλνύο; 

 

Φηιόμελνπο θαη αγαζνύο  

 

12. Αληηκεησπίζαηε θάπνηα ηδηαίηεξε δπζθνιία ή θίλδπλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ζαο;  

 

Όρη . Αθόκα θαη ηα δώα ήηαλ πνιύ ‘θηιηθά’ κηαο θαη νη άλζξσπνη εθεί ηεξνύλ 

όινπο ηνπο θαλόλεο γηα λα κε δηαηαξάζζεηαη ην νηθνζύζηεκα. 



 
 

13. Μηα γεύζε, κηα κπξσδηά θαη έλαο ήρνο πνπ ζαο έκεηλαλ αμέραζηα. 

 

 

Η γεύζε ηνπ θξνδόδεηινπ ζην θεκηζκέλν εζηηαηόξην Carnivore, ε κπξσδηά ηεο 

ζαβάλαο κεηά από βξνρή αιιά θαη απηή ησλ ζπηηηώλ ησλ Massai (!), νη θξαπγέο 

από ην δεπγάξσκα ησλ ιηνληαξηώλ 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Μαραθώνος 18, Χαλάνδρι 

Τ.Κ   152 33               

Tηλ. +30 210 68.58.190-1 

Φαξ: +30 210 68.58.189 

E-mail: tvelopoulou@icons-travellers.gr 

Website: www.icons-travellers.gr 
 
 

 

 

 


