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ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ 

Η Χώπα Ουπάνιο Τόξο 
  

 

 

Έλαο επινγεκέλνο ηόπνο κε πξωηαγωληζηή ηε 

θύζε. Μηα ρώξα γεκάηε αληηζέζεηο, κπζηεξηώδεο 

θαη εμωηηθή, ε ρώξα ηεο Νόηηνπ Αθξηθήο δίλεη όιν 

θαη πεξηζζόηεξεο επηινγέο ζηνπο ηαμηδηώηεο πνπ 

αλαδεηνύλ απζεληηθέο εκπεηξίεο πέξα από ηα 

ηεηξηκκέλα. Βξίζθεηαη ζην λνηηόηεξν ηκήκα ηεο 

«Μαύξεο Ηπείξνπ» θαη είλαη γλωζηή γηα ηα άγξηα 

ηνπία ηεο, ηα ζαθάξη, ηα επηβιεηηθά βνπλά, ηηο 

καγεπηηθέο παξαιίεο, ηηο θνζκνπνιίηηθεο πόιεηο 

ηεο θαη ην θηιόμελν ιαό ηεο. 

Από ηηο πην ειθπζηηθέο πόιεηο ζηνλ θόζκν, έλαο 

ζπλδπαζκόο βνπλνύ θαη ζάιαζζαο ην Cape 

Town απνηειεί θνξπθαίν πξννξηζκό θάζε 

ηαμηδηνύ ζηε Νόηην Αθξηθή. Η πόιε ηνπ 

Αθξωηεξίνπ ηεο Καιήο Ειπίδαο, δωληαλή θαη 

κνληέξλα, έλα από ηα πην θηιηθά κέξε ηνπ 

θόζκνπ. Τν επηβιεηηθό Table Mountain, ζύκβνιν 

ηεο πόιεο, κε ζέα πνπ θόβεη ηελ αλάζα, νη 

απέξαληνη ακπειώλεο, θαη ν θάξνο ηνπ 

Αθξωηεξίνπ ηεο Καιήο Ειπίδαο ζην εζληθό 

πάξθν, ην ζεκείν όπνπ ζπλαληηνύληαη νη δύν 

ωθεαλνί, παξαιίεο κε ηηξθνπάδ λεξά θαη 

απόθξεκλνπο βξάρνπο ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

όκνξθε πόιε. 

Η θαξδηά ηεο Αθξηθήο όκωο ρηππά ζην 

Γηνράλεζκπνπξγθ. Οηθνλνκηθό θαη πνιηηηζηηθό 

θέληξν ηεο ρώξαο. Από ηηο ηαρύηεξα 

αλαπηπζζόκελεο πόιεηο ηεο επείξνπ, έλαο 

θαηαπξάζηλνο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο κε πάλω 

από 10 εθαηνκκύξηα δέληξα θαη 2000 πάξθα. Μηα 

ππεξζύγρξνλε θαη δπλακηθή πόιε ζηελ νπνία 

δεζπόδνπλ νπξαλνμύζηεο, κνληέξλα εκπνξηθά 

θέληξα, πνιπηειή μελνδνρεία, εζηηαηόξηα θαη 
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νξπρεία. Με επξωπαϊθό αέξα, ε παγθόζκηα 

πξωηεύνπζα ηνπ εκπνξίνπ ρξπζνύ θαη 

δηακαληηώλ απνηειεί ηνλ θαζξέθηε ηεο Νόηηαο 

Αθξηθήο. 

Βνξεηνδπηηθά ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ, δίπια από 

ην εζληθό πάξθν Pilanesberg, βξίζθεηαη ην 

πνιπηειέο Sun City, ην Las Vegas ηεο «Μαύξεο 

Ηπείξνπ». Μηα κηθξή «πόιε» πνπ δηαζέηεη ηα 

πάληα. Πνιπηειή μελνδνρεία πνπ κνηάδνπλ κε 

παιάηηα, ηερλεηέο παξαιίεο, water sports, 

πηζίλεο, θήπνπο, γήπεδα γθνιθ, πνιιέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ην παγθόζκηα θεκηζκέλν 

θαδίλν. 

Η «ρώξα-νπξάλην ηόμν», έλαο από ηνπο 

νκνξθόηεξνπο πξννξηζκνύο ηνπ πιαλήηε, έλα 

κείγκα θπιώλ, πνιηηηζκώλ θαη παξαδόζεωλ, 

είλαη έλαο ηόπνο πνπ ζα ζαο ζπλαξπάζεη, έλαο 

ηόπνο πνπ πξαθηηθά δελ εμαληιείηαη πνηέ, αθνύ ε 

πνηθηιία ηνπ ηνπίνπ θαη ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ γηα 

ηνλ επηζθέπηε είλαη αλεμάληιεηεο. 

 

 


