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ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 2020 

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ 

7ήμερη αεροπορική εκδρομή/5 διανυκτερεύσεις 

 

από € 995,00 

 

Αναχωρήσεις 

Εγγυημένες αναχωρήσεις κάθε Τρίτη 

1η Φεβρουαρίου – 20 Δεκεμβρίου 2020 

 

Από την Casa Rosada των Περόν στην πολύχρωμη Boca και από τις hip αποθήκες του Puerto Madero στην αρχοντική 

San Telmo, στην αριστοκρατική Recoleta και στις ατελείωτες νύχτες του Palermo, το Μπουένος Άιρες είναι μια μαγική 

πόλη και ταυτόχρονα ένα μωσαϊκό εμπειριών, χρωμάτων και γεύσεων. Στο υδάτινο μεγαλείο του Ιγκουασού οι 272 

καταρράκτες προσφέρουν μια μοναδική εικόνα, σηκώνοντας ένα τρομερό βουητό, ενώ εκατομμύρια μικρά σταγονίδια 

δημιουργούν μια ομιχλώδη μυστηριακή ατμόσφαιρα που κάθε τόσο διακόπτεται από κάποιο πολύχρωμο ουράνιο τόξο…! 

 

Ημέρα 1 

ΑΘΗΝΑ, ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 

Συγκέντρωση στο Ελ. Βενιζέλος και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την ομορφότερη ίσως πόλη της Νότιας 

Αμερικής. Άφιξη την επόμενη μέρα. 

 

Ημέρα 2 

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 

Προσγείωση. Αποβίβαση από το αεροπλάνο και συνάντηση με τον αγγλόφωνο αντιπρόσωπο/ξεναγό μας. Παραλαβή 

αποσκευών και ξεκινάμε την πρώτη μας γνωριμία με το Μπουένος Άιρες. Θαυμάσια αρχιτεκτονική, έντονη νυχτερινή 

ζωή, εστιατόρια με απαράμιλλες γεύσεις, αλλά και ζωηροί τάνγκο ρυθμοί είναι τα στοιχεία που περιγράφουν τα 

κυριότερα «χρώματα» στον «καμβά» της ολοζώντανης πόλης. Επιβιβαζόμαστε σε ιδιωτικό αυτοκίνητο και 

κατευθυνόμαστε προς την Πλατεία του Μαΐου, όπου θα κάνουμε την πρώτη μας στάση. Περιφερειακά της πλατείας 

βρίσκονται αρκετά σημαντικά αξιοθέατα, όπως το Καμπίλτο (πρώτο «σπίτι» της κυβέρνησης), η Casa Rosada από όπου 

εκφωνούσε λόγους στο λαό της Αργεντινής η Εβίτα Περόν, και ο Μητροπολιτικός Καθεδρικός Ναός, στο εσωτερικό του 
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οποίου εκτίθενται σε μαυσωλείο τα λείψανα του στρατηγού José de San Martín, ήρωα της επανάστασης, ανάμεσα σε 

άλλες σημαντικές καλλιτεχνικές δημιουργίες του 18ου αιώνα. Συνεχίζουμε την ξενάγηση περνώντας από τον Οβελίσκο 

(κέντρο της πόλης) και το Κογκρέσο της Αργεντινής, για να φτάσουμε στην περιοχή Ρεκολέτα, όπου θα επισκεφθούμε 

το νεκροταφείο της πόλης με τα μεγαλοπρεπή μνημεία και το μαυσωλείο της Εβίτας. Επόμενος σταθμός μας τα πάρκα 

του Παλέρμο. Θα περάσουμε από το «La Flor», το γιγάντιο λουλούδι του Μπουένος Άιρες, όπου θα κάνουμε στάση 

στο διάσημο «Rosedal», έναν κήπο με πάνω από 8.000 τριαντάφυλλα. Από εκεί θα βρεθούμε στην παλιά αρχοντική 

γειτονιά του Μπουένος Άιρες, το γνωστό Σαν Τέλμο, για να φτάσουμε στην πιο γνωστή περιοχή της πρωτεύουσας, τη 

Λα Μπόκα (La Boca), το διάσημο παλιό λιμάνι όπου «γεννήθηκε» το τάνγκο. Πρόκειται για ένα πασίγνωστο σημείο της 

πόλης, με πανέμορφα πολύχρωμα σπίτια και πεζοδρόμους όπως το Καμινίτο (Caminito), με χορευτές του τάνγκο και 

άλλες υπαίθριες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, καθώς και το περίφημο γήπεδο της ομάδας Boca Juniors, το «Λα 

Μπομπονέρα» (La Bombonera). Στο γυρισμό θα περάσουμε από τη σύγχρονη γειτονιά Puerto Madero, όπου μπορούμε 

να γευματίσουμε προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Μπορείτε να εμπλουτίσετε τη βραδιά σας 

παρακολουθώντας την παράσταση αυθεντικού τάνγκο που προτείνουμε, καθώς και ένα δείπνο τριών πιάτων με κρασί, 

μπίρες και αναψυκτικά δωρεάν. Σε ορισμένα κέντρα αυτού του τύπου προσφέρονται και μαθήματα του διάσημου 

χορού στους πελάτες! 

 

Ημέρα 3 

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Αξίζει να αφιερώσουμε χρόνο στις ενδιαφέρουσες γωνιές της πόλης, όπως είναι η 

Λεωφόρος της 9ης Ιουλίου, ο πιο φαρδύς δρόμος, που κοσμείται με αρχοντικά κτίρια και ακολουθώντας τη θα 

φτάσουμε στην Ρεκολέτα, με τα υπαίθρια καφέ και την αριστοκρατική ατμόσφαιρα. Αφού πήραμε μια «γεύση» από 

τον αστικό τρόπο ζωής θα είχε ενδιαφέρον να δούμε πώς ζούσαν παλαιότερα και σε παραδοσιακή ατμόσφαιρα οι 

Αργεντινοί «καουμπόις», που στην τοπική γλώσσα ονομάζονται «Γκαούτσος». Θα επισκεφθούμε την καλύτερη φάρμα 

της περιοχής, την Σάντα Σουσάνα, και θα γευτούμε τοπικές σπεσιαλιτέ, καθώς και τα περίφημα αργεντίνικα ψητά. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

Ημέρα 4 

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ, ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ) 

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή που προτείνει το γραφείο μας στο Μοντεβιδέο, την 

πανέμορφη πόλη που θυμίζει έντονα κάτι από… Ευρώπη. Η σημερινή ξενάγησή μας θα μας αποκαλύψει μνημεία όπως 

ο Καθεδρικός Ναός, το Παλιό Δημαρχείο, το θέατρο Σολίς, το Παλάτι Σάλβο και η Σιταντέλα. Το απόγευμα θα 

επιστρέψουμε στο Μπουένος Άιρες. 
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Ημέρα 5 

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ, ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ 

Πρόγευμα και μεταφορά νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο, για να πάρουμε την πτήση που θα μας μεταφέρει στο 

Ιγκουασού της Αργεντινής. Άφιξη και κατευθείαν μετάβαση στο Εθνικό Πάρκο για να απολαύσουμε το υπερθέαμα των 

καταρρακτών έτσι όπως είναι ορατό από την πλευρά της Αργεντινής, εκεί όπου το «Λαρύγγι του Διαβόλου» 

συγκλονίζει με τη δίνη των νερών που κατακρημνίζονται στα έγκατα της Γης. Μέσα στο Πάρκο θα δούμε ακόμη 

τροπικά ζώα και πουλιά. Υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής διέλευσης με ταχύπλοο κάτω από τους καταρράκτες ή 

βόλτας στη ζούγκλα με 4x4 (επίσης προαιρετικό). Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 6 

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ 

Πρωινό και αναχώρηση για τη σημερινή μας εκδρομή. Θα περάσουμε τα σύνορα με τη Βραζιλία και θα επισκεφθούμε 

το Εθνικό Πάρκο για να θαυμάσουμε το υπερθέαμα των καταρρακτών από την απέναντι μεριά. Προαιρετικά σας 

προσφέρεται η δυνατότητα να κάνετε βόλτα με ελικόπτερο πάνω από τους καταρράκτες. 

 

Ημέρα 7 & 8 

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ, ΑΘΗΝΑ 
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Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με τις Lufthansa/Aerolinguas (για την εσωτερική πτήση) 

2. Mία (1) αποσκευή έως 23 kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 5kgs ανά άτομο 

3. Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*, 4* και 5* 

4. Πρωινό καθημερινά 

ΚΟΣΤΟΣ/ΑΤΟΜΟ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ 2-3 ΑΤΟΜΑ 

Ξενοδοχεία 3* € 995  

Ξενοδοχεία 3* Superior € 1095  

Ξενοδοχεία 4* € 1185  

Επιβάρυνση €145/άτομο για το διάστημα από 15/6 έως 5/9 
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5. Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια 

6. Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 

7. Ξεναγήσεις με αγγλόφωνο ξεναγό στο Μπουένος Άιρες και στους καταρράκτες με ιδιωτικό αυτοκίνητο 

8. Ενημερωτικά έντυπα 

9. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων (€ 565,00) 

2. Είσοδοι στα εθνικά πάρκα με τους καταρράκτες 

3. Είσοδοι στα αξιοθέατα του Μπουένος Άιρες 

4. Φιλοδωρήματα σε οδηγούς και ξεναγούς 

5. Προσωπικά έξοδα 

6. Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 

 
 

Σημειώσεις: 

 

 Η εκδρομή πραγματοποιείται με επιλεγμένο συνεργαζόμενο γραφείο 

 Η εκδρομή πραγματοποιείται με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων 

 Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση 

κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση με τον 

αμέσως επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο 
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