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.

«Η Νότια Αμερική είναι η ήπειρος των χρωμάτων, των ασυνήθιστων
τοπίων, καθώς και των ξεχασμένων πολιτισμών. Η μουσική, οι γεύσεις των
τοπικών προϊόντων, αλλά και οι ζωές των ντόπιων, είναι μόλις ορισμένα
από τα πολλά χαρακτηριστικά που αξίζει, όχι απλά να δείτε, αλλά και να
ζήσετε.»
Μιχάλης Πατσαλίδης

Off the beaten track
Καλώς ήρθατε στη Νότια Αμερική, την ήπειρο
των ξεχασμένων πολιτισμών, αλλά και
αυτοκρατοριών.
Η Νότια (ή Λατινική) Αμερική είναι μια δύσκολη
(ενίοτε και επικίνδυνη) ήπειρος, δύσβατη και
κακοτράχαλη, η οποία όμως διαθέτει μια πολύ
ξεχωριστή ομορφιά, την οποία αξίζει να
ανακαλύψετε.
Τα φυσικά χαρακτηριστικά των χωρών που την
αποτελούν αλλάζουν σε κάθε σας βήμα, εκεί
όπου θα δείτε εξωτικούς καταρράκτες, πιο
κάτω θα σας καλωσορίσουν αμπελώνες
περιτριγυρισμένοι από βουνά, αλλού θα δείτε
παγετώνες, πόλεις με ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική,
αλλά και πετρώδη βουνά, που μοιάζουν να
έχουν ζωγραφιστεί με τα πιο σπάνια χρώματα.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 18-20 βράδια
Μεγάλες αντίπαλοι στο ποδόσφαιρο μιας και πρόκειται για δύο
μεγαλύτερες «ποδοσφαιρομάνες» της ηπείρου, αλλά ιδιαίτερα όμορφες, με
φυσικά χαρακτηριστικά, τα οποία συνδυάζονται τέλεια και δημιουργούν
αξέχαστες εικόνες!
Το εξωτικό στοιχείο της χώρας της σάμπα, Βραζιλίας, δίνει τη θέση του στο
άγριο και σαφώς πιο ευρωπαϊκό στοιχείο της Αργεντινής, σε ένα ταξίδι που
τα έχει όλα. Η ομορφιά των δύο χωρών, οι μουσικές και ο κόσμος τους, οι
εξαιρετικές συνταγές φαγητού αλλά και street food, αποτελούν πόλο έλξης
για τεράστιους αριθμούς επισκεπτών κάθε χρόνο και όχι άδικα, αφού
αποτελούν δύο από τους πιο προσφιλείς τουριστικούς προορισμούς στον
κόσμο.
Να θυμάστε, όμως.. Βραζιλία δεν είναι μόνο το Ρίο, όπως και Αργεντινή δεν
είναι μόνο του Μπουένος Άιρες!

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 16 - 18 βράδια
Βραζιλία, μια από τις ομορφότερες χώρες της Νότιας Αμερικής και σίγουρα η πιο
«μελωδική» της ηπείρου. Αυτό απορρέει από τον τρόπο ομιλίας και προφοράς της
πορτογαλικής γλώσσας, που είναι λες και ο κόσμος τραγουδάει.
Η Βραζιλία έχει ως κύρια χρώματα το κίτρινο, μπλε και πράσινο, που προέρχονται
κυρίως από τη σημαία της χώρας, καθώς και τις στολές της πασίγνωστης εθνικής
ποδοσφαίρου της χώρας, η οποία έχει εκατομμύρια φανατικούς οπαδούς (χωρίς
να υπολογίζουμε τα πολλά εκατομμύρια Βραζιλιάνων). Θα έλεγε κανείς ότι το κύριο
στοιχείο της χώρας είναι η εξωτική ομορφιά, με ζούγκλες, ποτάμια, ονειρικές
παραλίες, καταρράκτες να είναι κάποια από τα πιο έντονα φυσικά χαρακτηριστικά
της.
Αν και στη Βραζιλία είναι αδύνατον να μην έρθει κανείς σε επαφή με τη φτώχεια,
στις περισσότερες τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές θα συναντήσει κανείς
ανθρώπους που ξέρουν πώς να ζουν, να χαίρονται δηλαδή όλα όσα η ζωή τους
έχει χαρίσει, απολαμβάνοντας γεύσεις και χρώματα. Και έπειτα είναι η μουσική, ίσως
ότι πιο σαγηνευτικό έχει να επιδείξει η χώρα, μετά την ποδοσφαιρική φιλοσοφία και
τις καλλίγραμμες Βραζιλιάνες.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 15 - 17 βράδια
Όσοι ασχολήθηκαν κάποτε με το ποδόσφαιρο, λογικά έμαθαν την Αργεντινή από
τον θρύλο του ποδοσφαίρου, Diego Armando Maradona, παρά από τα
μαθήματα γεωγραφίας στο σχολείο. Αυτό που μας έκανε εντύπωση στην πρώτη
μας επαφή με τη συγκεκριμένη χώρα, ήταν το γεγονός ότι δεν είναι «ντελικάτη»,
όπως τη Βραζιλία, ενώ είναι ίσως η πιο «ευρωπαϊκή» από όλες τις χώρες της Νότιας
Αμερικής.
Επανερχόμαστε στο χαρακτηρισμό «ντελικάτη» που δώσαμε στη Βραζιλία και όχι
στην Αργεντινή. Αυτό έχει να κάνει με το εξωτικό στοιχείο που απουσιάζει από την
Αργεντινή, καθώς και τις θερμοκρασίες. Η Αργεντινή έχει και χειμώνα και καλοκαίρι,
δηλαδή το κλίμα της δεν είναι τροπικό όπως της Βραζιλίας. Και όπου υπάρχει
χειμώνας και βουνά, υπάρχουν και οι θρυλικοί gauchos, η αργεντίνικη εκδοχή των
καουμπόηδων, οι οποίοι ζουν σε κάποιες από τις ομορφότερες, αλλά και πιο
δύσβατες περιοχές της χώρας, εκεί που θα βρείτε το καλύτερο asado!
Η Αργεντινή έχει πολλά πρόσωπα και πολλά χαρακτηριστικά, τα οποία εντοπίζονται
σε διάφορες ζώνες της χώρας, χρειάζεται πολύ καλός προγραμματισμός για την
εποχή που θα επιλέξει κανείς να ταξιδέψει εκεί και καλό είναι να δείτε όσα
περισσότερα μπορείτε, μιας και τέτοια ταξίδια δεν γίνονται συχνά.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 15 - 17 βράδια
Το Περού, κατά την άποψη μας, έχει μια ευχή και μια «κατάρα» και αυτό ονομάζεται
Machu Picchu. Για να μην παρεξηγηθούμε, πρόκειται για ένα από τα γνωστότερα
και ομορφότερα αξιοθέατα στον κόσμο, όμως πολλές φορές επισκιάζει την ίδια τη
χώρα, η οποία ομολογουμένως έχει τόσα πολλά να προσφέρει.
Το Περού είναι ένας άλλος κόσμος που ζει και αναπνέει με τους δικούς του
ρυθμούς, είναι μια χώρα «βυθισμένη» σε χρώματα και εντυπωσιακά φυσικά τοπία,
ενώ αποτελεί και μια από τις ανερχόμενες υπερδυνάμεις της μαγειρικής.
Οι πολιτισμοί που έζησαν εκεί, έχουν αφήσει το στίγμα τους στη χώρα, όχι μόνο στα
αξιοθέατα, αλλά και στους απογόνους τους που ζουν σήμερα σε συγκεκριμένες
περιοχές και θα σας προσκαλέσουν να ανακαλύψετε τις συνήθειες και τις ιστορίες
τους.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 18 - 20 βράδια
Συνήθως είμαστε διστακτικοί έως και αρνητικοί στο να συνδυάσει κανείς τρεις χώρες
κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Νότια Αμερική, όμως τη συγκεκριμένη ταξιδιωτική
πρόταση αποτελεί κάτι εντελώς ξεχωριστό. Ξεκινώντας από τα βασικά, οι
αποστάσεις (συγκριτικά με το μέγεθος της ηπείρου) είναι βολικές, κάτι που δεν ισχύει
σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Αυτό από μόνο του αποτελεί μια πολύ καλή βάση για
το ταξίδι σας.
Οι τρείς χώρες που σας προτείνουμε να επισκεφθείτε, συνθέτουν αυτό που μας
αρέσει να αποκαλούμε «μικρή λατινική Αμερική», λόγω του ότι αυτά που συναντά
κανείς στις συγκεκριμένες χώρες, συνδυάζουν πολλά από τα χαρακτηριστικά
ολόκληρης της ηπείρου.
Στο ταξίδι σας θα συναντήσετε πόλεις με ευρωπαϊκή αύρα και αρχιτεκτονική,
παραδοσιακά χωριά στη μέση του πουθενά, οικισμούς του παρελθόντος,
εντυπωσιακά φυσικά τοπία και θα έρθετε σε επαφή με ένα είδος ζωής πολύ
διαφορετικό από ότι έχουμε συνηθίσει, με χρώματα, μυρωδιές και γεύσεις και
φυσικό πλούτο, πράγματα τα οποία ερωτεύτηκαν οι αποικιοκράτες Ισπανοί και
ουσιαστικά δεν έφυγαν ποτέ από εκεί.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 15 - 17 βράδια
Η Χιλή έχει ίσως το πιο ασυνήθιστο σχήμα χώρας, αφού είναι μακρόστενη, κτισμένη
στο νοτιότερο σημείο της Νότιας Αμερικής βλέποντας το Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό και,
ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω, θα τη δείτε να συνορεύει με το Περού, τη
Βολιβία και στο μεγαλύτερος της μέρος με την Αργεντινή, φτάνοντας μέχρι τη Γη του
Πυρός, πάνω από Ανταρκτική. Το σχήμα της έχει χαρίσει στη χώρα πολλά
διαφορετικά (μεταξύ τους) φυσικά χαρακτηριστικά και χωρίς υπερβολή, κάθε μέρα
του ταξιδιού σας θα αισθάνεστε ότι έχετε ταξιδέψει σε διαφορετική χώρα.
Η Χιλή διαθέτει τεράστια και σχεδόν απάτητα εθνικά πάρκα, ηφαίστεια και
ηφαιστειογενείς κοιλάδες με θερμές πηγές, ερήμους όπου ο υδράργυρος κτυπά
κόκκινο, αλλά και χιονισμένα βουνά που συνθέτουν ένα υπέροχο αλπικό τοπίο. Τα
χρώματα και η υπέροχη αρχιτεκτονική των πόλεων, αλλά και η ιδιαίτερη ζωή και
μαγειρική σκηνή της χώρας, θα σας διηγηθούν με τον καλύτερο τρόπο τους
μύθους της λατινικής Αμερικής, σε ένα ταξίδι που θα δημιουργήσει μέσα σας μια
έντονη επιθυμία να ανακαλύψετε ακόμη περισσότερα.

