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ΑΑρργγεεννττιιννήή--ΠΠααττααγγοοννίίαα  
1111  ηημμέέρρεεςς  ααππόό  €€  22..443355    

ΟΟρργγααννωωμμέένναα  ΑΑττοομμιικκάά  ΤΤααξξίίδδιιαα  με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων   
 

  
 

Ενδεικτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα 
 

1η -2η μέρα: Αθήνα – Μπουένος Άιρες (ξενάγηση της πόλης) 
Αναχώρηση απο το αεροδρόμιο Αθηνών με προορισμό το Μπουένος Άιρες.Άφιξη,μεταφορά και 

τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο.Στη συνέχεια πανοραμική ξενάγηση του Μπουένος Άιρες, που θα 

σας δώσει την ευκαιρία να αρχίσετε να «αισθάνεστε» τον παλμό της πόλης. Θα δούμε το πιο 

χαρακτηριστικό ορόσημο της πόλης, τον Οβελίσκο και στη συνέχεια κάποιες από τις αναρίθμητες πλατείες 

της, όπως την Πλάσα δε Μάγιο, Πλάσα Σαν Μαρτίν, Πλάσα Κονγκρέσο (Plaza de Mayo, Plaza San Martín, 

Plaza Congreso), και διάφορες γνωστές λεωφόρους, όπως την Κορριέντες, Μάγιο, και Νουέβε δε Χούλιο 

(Corrientes, Mayo, 9 de Julio). Θα περάσουμε από τις ιστορικές συνοικίες Λα Μπόκα, Σαν Τέλμο και 

Μονσερράτ (La Boca, San Telmo, Montserrat), τις κομψές συνοικίες του Παλέρμο και της Ρεκολέτα 

(Palermo, Recoleta), και τέλος τη σύγχρονη συνοικία του Πουέρτο Μαδέρο (Puerto Madero), τα πάρκα 

Λεσάμα και Τρες δε Φεμπρέρο (Lezama, Tres de Febrero), τo εμπορικό/χρηματιστηριακό κέντρο, όπως και 

το διάσημο γήπεδο ποδοσφαίρου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος, για ξεκούραση ή να 

ανακαλύψετε και άλλες γωνιές του Μπουένος Άιρες.Διανυκτέρευση.   
 

3η μέρα: Μπουένος Άιρες (Τανγκό σόου με δείπνο) 
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου,χρόνος ελεύθερος για μια προαιρετική εκδρομή στο Δέλτα του 

Τίγρη ή σε ράντσο γκαούτσος.Το βράδυ, απολαύστε δείπνο με σόου ταγκό χορού, που αποτελεί ίσως το 

εντυπωσιακότερο μέρος αυτής της ημέρας. Η Αργεντινή είναι η μητέρα πατρίδα του τάνγκο και θεωρείται  

επιβεβλημένη η επίσκεψή σας σε κάποιο νυχτερινό κέντρο με χορευτικό πρόγραμμα στο οποίο θα έχετε την 

ευκαιρία να απολαύσετε τους βιρτουόζους των μουσικών και την αφρόκρεμα των χορευτών τάνγκο 

συνοδεία εκλεπτυσμένης τοπικής κουζίνας (μεταφορά, πλήρες δείπνο και σόου περιλαμβάνονται). 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
 

4η μέρα : Μπουένος Άιρες – Ελ Καλαφάτε 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο από όπου θα πάρετε την πτήση σας για το χωριουδάκι 

Ελ Καλαφάτε (El Calafate). Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, και ελεύθερο υπόλοιπο της 

ημέρας. Διανυκτέρευση.   
 

5η μέρα : Ελ Καλαφάτε (προαιρετική κρουαζιέρα στους παγετώνες) 
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου,χρόνος ελεύθερος για μια προαιρετική εκδρομή με πλοίο ανάμεσα 

στους παγετώνες. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο προς το Πουέρτο Μπαντέρας,μέσα από το Βόρεια  
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βραχίονα της μέγάλης Αργεντίνικης λίμνης στην επαρχία της Παταγονίας,για να φτάσετε στο κανάλι της 

Ουψάλα.Εδώ θα βρείτε ένα εντυπωσιακό φράγμα από παγόβουνα,και θα φτάσετε στο μπροστινό μέρος του 

Spegazzini Glacier, του υψηλότερου παγετώνα στο εθνικό πάρκο.Επιστροφή στο Ελ Καλαφάτε. 

Διανυκτέρευση.   
 

6η μέρα : Ελ Καλαφάτε (ολοήμερη εκδρομή στον παγετώνα Περίτο Μορένο) 
Μετά το πρωινό αναχώρηση από το Ελ Καλαφάτε, που συνορεύει με το νότιο τμήμα της λίμνης της 

Αργεντινής, για το Εθνικό Πάρκο Των Παγετώνων ή Λος Γκλασιάρες (Los Glaciares). Ο γεμάτος στροφές 

δρόμος που συνορεύει με το Μπράσο Ρίκο (Brazo Rico), αφήνει πίσω του τις «Στροφές των Αναστεναγμών» 

και φθάνει ως τα μονοπάτια που οδηγούν στον Παγετώνα. Ο Παγετώνας Περίτο Μορένο (Perito Moreno) 

είναι περίπου 30.000 ετών. Η επιφάνειά του είναι 192 τετραγωνικά χλμ, τα μπροστινά του τοιχώματα 

εκτίνονται στα 5 χλμ, και μερικές από τις κορυφές του φθάνουν σε ύψος 80 μέτρων. Η βαθιά μπλε του βάση 

γίνεται σχεδόν μαύρη καθώς το νερό περιβάλλει τον Παγετώνα. Η απόλυτη σιγή διακόπτεται από τον 

τρομερό θόρυβο που κάνουν τεράστια κομμάτια πάγου, καθώς σπάνε και αποκόπτονται από τον Παγετώνα, 

πέφτοντας με κρότο στη λίμνη και επιπλέοντας πάνω στο κανάλι των παγόβουνων.Περπατήστε ανάμεσα στα 

μονοπάτια για να απολαύσετε την πανοραμική θέα του Παγετώνα. Στην εκδρομή μας περιλαμβάνεται επίσης 

ναυτικό σαφάρι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο σας και διανυκτέρευση. 
 

7η μέρα : Ελ Καλαφάτε - Μπουένος Άιρες  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο από όπου θα πάρετε την πτήση σας για την 

επιστροφή στο Μπουένος Άιρες.Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο της 

ημέρας στη διάθεση σας για να το αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε. Διανυκτέρευση. 
 

8η μέρα: Μπουένος Άιρες – Καταρράκτες Ιγκουασού (Αργεντινή) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση σας στους καταρράκτες Ιγκουασού 

(Iguazú).Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο σας, στην αργεντίνικη πλευρά των καταρρακτών.Ελεύθερο 

υπόλοιπο της ημέρας. Διανυκτέρευση. 
 

9η μέρα: Καταρράκτες Ιγκουασού (ολοήμερη εκδρομή στη Αργεντίνικη πλευρά) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και κατόπιν ξεκινούμε για την ολοήμερη εκδρομή στην Αργεντίνικη πλευρά των 

καταρρακτών, που περιλαμβάνει τουρ στους άνω και κάτω καταρράκτες, και στο «Λαρύγγι του Διαβόλου» 

(Devil’s Throat / La Garganta del Diablo), όπου θα σταθείτε «περικυκλωμένοι» κατά 260 μοίρες από τους 

καταρράκτες. Η εκδρομή μας αρχίζει από τον χώρο του κέντρου επισκεπτών και θα καταλήξει στο «Λαρύγγι 

του Διαβόλου». Με την άφιξή μας εκεί θα περπατήσουμε σε μία εξέδρα πάνω από τον ποταμό Ιγκουασού, η 

οποία διασχίζει αρκετές νησίδες όπου υπάρχουν και αναψυκτήρια για να δροσιστείτε. Κατά τη διάρκεια της 

εκδρομής, θα έχουμε τη μοναδική εμπειρία να εκτιμήσουμε, εκτός από τους καταρράκτες που βρίσκονται 

κυριολεκτικά σε απόσταση αναπνοής από εμάς, την μοναδική χλωρίδα και πανίδα του τοπίου.Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

10η  - 11η μέρα : Καταρράκτες Ιγκουασού – Μπουένος Άιρες - Aθήνα 
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο, μεταφορά στο αεροδρόμιο από όπου θα πάρετε την πτήση σας για την 

επιστροφή στο Μπουένος Άιρες,και απο εκεί πτήση για την Αθήνα, μέσω ενδιάμεσου σταθμου. 

Διανυκτέρευση στο αεροσκάφος. Άφιξη στην Αθήνα την 11η μέρα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξενοδοχεία  Δίκλινο Περίοδος Τύπος Δωματίου 
NH LATINO BUENOS AIRES 4* & 

ROCHESTER HOTEL EL CALAFATE 4* & 
JARDIN DE IGUAZU HOTEL 4*  

€ 2.435 01/03-31/08 Standard  
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ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
* ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ,ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ,ΜΕ ALITALIA. 

* OKTΩ (8) ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ,ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ. 

* ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,ΜΕ 

ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ. 

* ΕΙΣΟΔΟI ΣΤA ΕΘΝΙΚA ΠΑΡΚA. 

* ΠΡΩΪΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ. 

* ΟΛΕΣ ΟΙ METAΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. 

* ΤΟΠΙΚΟΙ ΈΜΠΕΙΡΟΙ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΙ ΞΕΝΑΓΟΙ. 

* ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ – ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ–ΦΠΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

* ΚΡΑΤΙΚΟΙ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΟΙ. 

* ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΩΣ 30 ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΕΠΙΒΑΤΗ. 

* ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ. 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
* Φόροι αεροδρομίων Ελλάδος & εξωτερικού € 630 κατ’ άτομο. 

* Τοπικοί φόροι USD 25 κατ’άτομο,καταβάλονται επι τόπου. 

* Πάσης φύσεως προσωπικά έξοδα.  

* Προαιρετικές εκδρομές/υπηρεσίες όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

* Επιβάρυνση για αναχωρήσεις 25/06 έως 31/08 € 100 κατ’ άτομο 
* Ατομική ασφαλιστική κάλυψη. 

 

Παρατηρήσεις 
 

* Τα πακέτα είναι κοστολογημένα σε συγκεκριμένο ναύλο. Στην περίπτωση που δεν προσφέρονται 
διαθέσιμες θέσεις, στον κοστολογημένο ναύλο, θα υπάρξει η ανάλογη επιβάρυνση για τον επόμενο 
διαθέσιμο ναύλο. 
* Τα πακέτα είναι υπολογισμένα με συγκεκριμένη νομισματική ισοτιμία € - $, η οποία ίσχυε την 
ημέρα που αναρτήθηκε ο τιμοκατάλογος. Το γραφείο μας, σε περίπτωση που υπάρχει σημαντική  
διαφορά στην ισοτιμία έως την εξόφληση του πακέτου, φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της 
τιμής. 
* Οι τελικές τιμές των φόρων αεροδρομίων διαμορφώνονται με τη κράτηση των εισιτηρίων. 
* Όλες οι παραπάνω τιμές ειναι κατ’ατομο σε δίκλινο δωμάτιο. 
* Τα διαβατήρια πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες μετά την ημέρα αναχώρησης. Για 
διαβατήρια άλλων χωρών είναι ευθύνη των ταξιδιωτών να ενημερωθούν για τις απαραίτητες 
διαδικασίες και προϋποθέσεις. 
* Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι για ανεξάρτητους ταξιδιώτες με εγγυημένες καθημερινές 
αναχωρήσεις με αγγλόφωνες ξεναγήσεις και συνδυάζεται με άλλους ανεξάρτητους ταξιδιώτες από 
άλλες χώρες, έχοντας το πλεονέκτημα να μην ακυρώνονται ποτέ οι ξεναγήσεις. 
* Γενικά τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 13.00 και παραδίδονται πριν τις 
12.00 μ.μ. ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των εκδρομέων. 
* Το πρόγραμμα, τα ξενοδοχεία και οι πτήσεις είναι ενδεικτικά και μπορεί να τροποποιηθούν, χωρίς 
να παραλείπεται κάτι από τα περιλαμβανόμενα. 
* Οι παραπάνω τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων & ειδικών γεγονότων. 
* Παραπάνω σας παρουσιάζουμε μερικά από τα ξενοδοχεία που συνεργαζόμαστε. Σε περίπτωση 
που σας ενδιαφέρει κάποιο άλλο ξενοδοχείο ή διαφορετικός τύπος δωματίου για τα παραπάνω, 
ζητήστε μας να σας αποστείλουμε την προσφορά μας. 
* ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 02/03/2016. 

mailto:info@albatravel.gr

