
  

ΑΑρργγεεννττιιννήή,,  ΒΒρρααζζιιλλίίαα  

ΙΙγγκκοουυαασσοούύ  
ΜΜπποουυέέννοοςς  ΆΆιιρρεεςς,,  ΤΤίίγγκκρρεε,,  ΦΦάάρρμμαα  ΓΓκκααοούύττσσοοςς,,  ΚΚααττααρρρράάκκττεεςς  

ΙΙγγκκοουυαασσοούύ,,  ΡΡίίοο  ννττεε  ΤΤζζααννέέιιρροο  

1111  μμέέρρεεςς  
 
 

••  ΔΔώώρροο::  ΟΟλλοοήήμμεερρηη  εεκκδδρροομμήή  σσεε  ρράάννττζζοο  μμεε  ΓΓκκααοούύττσσοοςς  
••  ΔΔιιααμμοοννήή  σσττηηνν  οομμοορρφφόόττεερρηη  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΡΡίίοο,,  ττηηνν  ΙΙππααννέέμμαα  
••  ΔΔώώρροο::  ΡΡόόφφηημμαα  σσττοο  ιισσττοορριικκόό  κκααφφέέ  CCoolloommbboo  
 
 
1η μέρα: Αθήνα - Μπουένος Άιρες  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπουένος Άιρες μέσω ενδιάμεσου σταθμού.  
 
2η μέρα: Μπουένος Άιρες, Ξενάγηση  
Άφιξη και ξενάγηση στο "Παρίσι του Νότου", κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την όπερα Κολόν, τον 
οβελίσκο-σύμβολο της πόλης, την διάσημη Plaza de Mayo (επίκεντρο ιστορικών και πολιτικών 
συγκεντρώσεων), τον Καθεδρικό ναό, το Διοικητήριο, το Κυβερνείο κ.ά. Στα νότια της πόλης, περπατώντας στα 
παλιά πέτρινα σοκάκια, θα επισκεφθούμε τη γειτονιά Σαν Τέλμο, γνωστή για το ταγκό, την περιοχή Λα Μπόκα, 
γνωστή για το γήπεδο ποδοσφαίρου, καθώς και το τουριστικό Καμινίτο με τα πολύχρωμα σπίτια και μαγαζιά. 
Τέλος, στα βόρεια, θα δούμε τις αριστοκρατικές γειτονιές της Ρικολέτα με τα κομψά καφέ και εστιατόρια, καθώς 
και το διάσημο νεκροταφείο όπου αναπαύεται η Εβίτα Περόν. Επιστροφή στο Μπουένος Άιρες, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μία βόλτα στον εμπορικό δρόμο Florida, που είναι γεμάτος 
καταστήματα, καφέ και εστιατόρια. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Μπουένος Άιρες, Εκδρομή στην περιοχή Τίγκρε (Π/Γ)  
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την περιοχή Τίγκρε (Tigre), μία δημοφιλής απόδραση για τους 
κατοίκους του Μπουένος Άιρες, τους Πορτένιος, μόλις 35 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, που 
προσφέρεται για ανέμελες βαρκάδες στα καταπράσινα κανάλια του Δέλτα του ποταμού Παρανά. Κατά τη 
διάρκεια της εκδρομής θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Puerto de Frutos, μία εξαιρετική 
παραδοσιακή μικρή τοπική αγορά! Γεύμα στο διάσημο εστιατόριο La Bistecca, επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
απόγευμα ελεύθερο. Το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε ένα υπέροχο θέαμα ταγκό με δείπνο 
(προαιρετικά). Διανυκτέρευση.  
  
4η μέρα: Μπουένος Άιρες, Εκδρομή σε φάρμα αλόγων στην ύπαιθρο/Γκαούτσος (Π/Γ) 
Οι επονομαζόμενοι Γκαούτσος είναι οι καουμπόηδες του νότου, από τους οποίους θα μάθετε λάσο, κυνήγι με 
άλογα, ιππασία, αλλά και παραδοσιακούς χορούς. Δοκιμάστε τα γευστικά τους κοκτέιλ και χορτάστε με τις 
ζουμερές τους μπριζόλες στο μεσημεριανό μας γεύμα μπάρμπεκιου. Το φυσικό τοπίο και οι χαμογελαστοί 
άνθρωποι θα κάνουν την ημέρα σας αξέχαστη! Επιστροφή στο Μπουένος Άιρες. Διανυκτέρευση. 



5η μέρα: Μπουένος Άιρες - Ιγκουασού, Περιήγηση στους Καταρράκτες της Αργεντίνικης πλευράς (Π/Γ) 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Ιγκουασού. Φθάνοντας, ξεκινάμε την περιήγησή μας από το κέντρο 
επισκεπτών και στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε τις παραδοσιακές διαδρομές: τον "Άνω Γύρο" για να 
θαυμάσουμε την πανοραμική θέα των καταρρακτών και τον "Κάτω Γύρο" για να έρθουμε πιο κοντά στη 
ζούγκλα και τους καταρράκτες. Τέλος, τον εντυπωσιακό "Λαιμό του Διαβόλου" (Garganta del Diablo) θα τον 
θαυμάσουμε κάνοντας μια βόλτα στην 1000 μέτρων πεζογέφυρα. Αφού απολαύσουμε το συναρπαστικό 
θέαμα που προσφέρουν οι γιγαντιαίοι καταρράκτες του ποταμού Ιγκουασού και μετά το γεύμα μας, θα 
αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
6η μέρα: Ιγκουασού, Περιήγηση στους Καταρράκτες της Βραζιλιάνικης πλευράς (Π/Γ) 
Η σημερινή μας εκδρομή ξεκινά από το κέντρο επισκεπτών του πάρκου, απ΄ όπου θεματικά λεωφορεία μας 
μεταφέρουν στην αρχή της πεζογέφυρας, για να κάνουμε στάσεις στα διάφορα παρατηρητήρια μέχρι να 
φθάσουμε στο Πουέρτο Κανόας (περιοχή με εμπορικά καταστήματα και σημεία φαγητού). Γεύμα κατά τη 
διάρκεια της εκδρομής και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
7η μέρα: Ιγκουασού - Ρίο ντε Τζανέιρο (Π) 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρίο ντε Τζανέιρο ("Ποταμός του Ιανουαρίου"). Άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση ή και μπάνιο στις διάσημες παραλίες του Ρίο.  
Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα σόου σε Βραζιλιάνικους ρυθμούς.   
 
8η μέρα: Ρίο ντε Τζανέιρο, Πανοραμική πρώτη γνωριμία της περιοχής με επίσκεψη στον Λόφο 
Κορκοβάντο/Άγαλμα του Χριστού και στον Λόφο της Ζάχαρης (Π/Γ) 
Κατά τη σημερινή μας ξενάγηση, θα επισκεφθούμε τα σημαντικά σημεία-ορόσημα της πόλης. Με τον 
οδοντωτό, μέσω του εθνικού πάρκου Τιζούκα, θα ανέβουμε στον Λόφο Κορκοβάντο, όπου βρίσκεται το 
άγαλμα του Χριστού-Λυτρωτή, το σύμβολο του Ρίο και ένα από τα 7 θαύματα του σύγχρονου κόσμου, για να 
απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της πόλης και του μαγευτικού σκηνικού που την περιβάλει. Θα συνεχίσουμε 
για τον όμορφο λόφο Πάο ντε Ασούκαρ (Λόφο της Ζάχαρης), αφού ανεβούμε με το τελεφερίκ 395 μέτρα από 
την επιφάνεια της θάλασσας, για να θαυμάσουμε την εκπληκτική θέα του κόλπου Γκουαναμπάρα, της 
διάσημης ακτογραμμής της Κοπακαμπάνα, του Κορκοβάντο και της πόλης του Ρίο. Γεύμα κατά τη διάρκεια της 
ξενάγησης και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε βραδινή έξοδο στην περιοχή Λάπα, για να 
διασκεδάσετε όπως οι ντόπιοι, με μουσική και χορούς σάλσα!  
 
9η μέρα: Ρίο ντε Τζανέιρο, Ξενάγηση σε όλα τα ιστορικά σημεία της πόλης (Π/Γ) 
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας ξενάγησης στο ιστορικό τμήμα της πόλης, θα έχουμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε τη Μονή Σάο Μπέντο, την γραφική αγορά, τον ναό Καντελαρία, τα ανάκτορα, το πολιτιστικό 
κέντρο της τράπεζας της Βραζιλίας, τον Γαλλο-Βραζιλιάνικο οίκο τέχνης, το διάσημο σοκάκι Ouvidor, το 
ιστορικό καφέ Κολόμπο (1894) στον γνωστό δρόμο Γκονσάλες Δίας κ.ά. Ακολουθεί ο δρόμος της 
Ουρουγουάης, το κέντρο του Ρίο Largo da Carioca με την περίοπτη θέση της μονής του Αγίου Αντωνίου και ο 
καθεδρικός Μητροπολιτικός ναός με τα υπέροχα βιτρό. Γεύμα κατά τη διάρκεια της ξενάγησης και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
10η μέρα: Ρίο ντε Τζανέιρο - Αθήνα 
Πρωινό ελεύθερο, μέχρι τη μετάβασή μας στο αεροδρόμιο και 
την πτήση μας για την Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. 
 
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΑΑννααχχωωρρήήσσεειιςς  ΤΤιιμμήή  κκααττ’’  άάττοομμοο    

  

1111  μμέέρρεεςς  

ΔΔίίκκλλιιννοο  
ΔΔιιααφφοορράά  

ΜΜοοννόόκκλλιιννοουυ  

28/12 22118800  666600  

27/2, 19/3, 16/4, 
30/4, 4/6  22008800  558800  

Οι τιμές εμπεριέχουν έκπτωση έγκαιρης κράτησης 30 ημερών πριν την αναχώρηση και 

ισχύουν για προκαθορισμένο αριθμό θέσεων.  

Απαραίτητη ελάχιστη συμμετοχή 25 ατόμων 

Για μικρότερη συμμετοχή, η εκδρομή πραγματοποιείται με επιβάρυνση, ανάλογα με τον 

τελικό αριθμό συμμετοχών   
 

 

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Lufthansa ή Alitalia 

 3 Διανυκτερεύσεις στο Μπουένος Άιρες στο 725 Continental Buenos Aires Hotel 5* ή αντίστοιχο (5*) 

 2 Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Bourbon Resort Iguassu Falls 5* στο Ιγκουασού ή αντίστοιχο (5*+) 

 3 Διανυκτερεύσεις στο Arena Ipanema Hotel 4* ή αντίστοιχο (στην διάσημη περιοχή της Ιπανέμα) 

 Πρωινά εντός των ξενοδοχείων 

 6 γεύματα συνολικά κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων/εκδρομών  

 Ολοήμερη ξενάγηση του Μπουένος Άιρες κατά την άφιξη στην πόλη, με γεύμα στο La Bistecca  

 Εκδρομή στην περιοχή Τίγκρε, στο Δέλτα του ποταμού Παρανά 

 Ολοήμερη εκδρομή σε φάρμα Γκαούτσος κοντά στο Μπουένος Άιρες, με γεύμα μπάρμπεκιου 

 Αεροπορικά εισιτήρια Μπουένος-Ιγκουασού  

 Ολοήμερη εκδρομή στην πλευρά των Καταρρακτών της Αργεντινής - με είσοδο και γεύμα σε τοπικό 

εστιατόριο  

 Ξενάγηση μισής μέρας στην πλευρά των Καταρρακτών της Βραζιλίας - με είσοδο και γεύμα σε τοπικό 

εστιατόριο 

 Πτήση Ιγκουασού-Ρίο  

 Επίσκεψη στον Λόφο Κορκοβάντο (Άγαλμα του Χριστού) και στον Λόφο της Ζάχαρης 

 Γεύμα κατά τη διάρκεια της ξενάγησης του Ρίο 

 Ξενάγηση στο "Ιστορικό Ρίο" με γεύμα στο διάσημο καφέ Κολόμπο  

 Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης - Ταξιδιωτική ασφάλεια 

 
ΔΔεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι    

• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, ταξιδιωτική ενισχυμένη ασφάλεια, είσοδοι: € 880 

• Τοπικοί φόροι: € 90 (πληρώνονται τοπικά, στον ξεναγό) 

• Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. 


