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ΒΒρρααζζιιλλίίαα  --  ΑΑρργγεεννττιιννήή    
1111  ηημμέέρρεεςς  ααππόό  €€  11..995500  

ΟΟρργγααννωωμμέένναα  ΑΑττοομμιικκάά  ΤΤααξξίίδδιιαα  με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων   
 

  
 

Ενδεικτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα 
 

1η – 2η μέρα: Αθήνα – Ρίο ντε Tζανέιρο 
Αναχώρηση απο το αεροδρόμιο Αθηνών με προορισμό την «θαυμάσια πόλη» Ρίο ντε Τζανέιρο. 

Άφιξη,μεταφορά και τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο.Θα έχετε το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για 

να απολαύσετε τις πρώτες εντυπώσεις από τη θαυμάσια πόλη του Ρίο ντε Τζανέιρο. Μπορείτε να πάρετε 

αυτή την ευκαιρία,να δείτε και να αισθανθείτε την συναρπαστική ζωή της πόλης,ή να χαλαρώσετε ανάμεσα 

στους φοίνικες,ακούγωντας σάμπα.Για το βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση με ένα θεαματικό Samba 

Show με τραγουδιστές και χορευτές να φορούν όμορφα κοστούμια, που αντιπροπεύουν τις μεγάλες λαϊκές 

παραδόσεις και δίνουν παλμό απο το περίφημο Καρναβάλι.Διανυκτέρευση.   
 

3η μέρα: Ρίο ντε Tζανέιρο (ξενάγηση στην πόλη,το Κορκοβάντο & το Sugar Loaf ) 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για μια περιήγηση στην πόλη.Θα μεταφερθούμε με το τελεφερίκ, μέσα από τη 

ζούγκλα,στην κορυφή του Corcovado. Εκατέρωθεν της διαδρομής ,θα έχετε καταπληκτική θέα στο δάσος 

Tijuca, που κατοικείται από μαϊμούδες και άλλα εξωτικά ζώα και πουλιά. Στην κορυφή του Corcovado, και 

σε υψόμετρο 700 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, βρίσκεται το σύμβολο του Ρίο - Άγαλμα του 

Χριστού του Σωτήρος (38m), το οποίο χτίστηκε το 1931. Απολαύστε την εκπληκτική πανοραμική θέα της 

μητρόπολης με τα περίχωρά της. Η  Γέφυρας Νιτερόι, Guanabara Bay, ο Βοτανικός Κήπος, το μεγαλύτερο 

στάδιο του κόσμου το Μαρακανά , το Sugar Loaf, είναι μερικά απο τα αξιοθέτα που μπορείτε να δείτε από 

την κορυφή του Corcovado.Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.Συνεχίζουμε προς το βουνό Sugar Loaf,όπου θα 

έχετε μια όμορφη θέα του Ρίο, με την παραλία της Κοπακαμπάνα, τον κόλπο, τα γύρω βουνά, τα νησιά στον 

ωκεανό, και το άγαλμα του Χριστού στο βουνό Corcovado.Στη συνέχεια, θα πάτε με το αυτοκίνητο με τις 

κεντρικές περιοχές της παλιάς πόλης του Ρίο, όπου θα θαυμάσετε πολλές παλιές εκκλησίες, τα μοναστήρια, 

τον κύριος καθεδρικό ναό της πόλης, καθώς και κτίρια που χτίστηκαν στο αποικιακό στυλ. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο.Διανυκτέρευση . 
 

4η μέρα: Ρίο ντε Tζανέιρο  
Ημέρα ελεύθερη για να απολαύσετε τις διακοπές σας.Το μπλε νερό του ωκεανού θα σας καλέσει στην 

παραλία. Τα ξενοδοχεία βρίσκονται κατά μήκος σε όλη την περίμετρο του Guanabara Bay και, αν μένετε σε  

ένα από αυτά,οι ομορφιές του Ρίο ντε Τζανέιρο είναι ανοιχτές για σας,όλη την ώρα.Οι πιο δημοφιλείς 

παραλίες - Copacabana, Ipanema και Leblon, φημίζονται για την ζωντάνια τους.Από νωρίς το πρωί έως αργά 

το βράδυ μπορείτε να δείτε τους ανθρώπους που παίζουν ποδόσφαιρο και βόλεϊ στην χρυσή άμμο. Για όσους 

προτιμούν τις ενεργές διακοπές, το Ρίο προσφέρει ευκαιρίες για πρακτική σχεδόν κάθε άθλημα: γκολφ,  
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τένις, σέρφινγκ, ράφτινγκ, καταδύσεις, και πολλά άλλα. Οι πολλές ανοικτές καφετέριες στην παραλία θα σας 

προσφέρουν δροσιστικό νερό καρύδας, φρέσκους χυμούς και άλλα ποτά. Μπορείτε επίσης να δείτε τις 

παρουσιάσεις των τοπικών μουσικών στην παραλία παίζοντας όλα τα είδη μουσικής. Διανυκτέρευση. 
 

5η μέρα: Ρίο ντε Tζανέιρο – Καταρράκτες Ιγκουασού (εκδρομή στην Βραζιλ/κη πλευρά) 

Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για το Ιγκουασού. Άφιξη,μεταφορά και 

τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο.Θα ξεκινήσουμε την εκδρομή μας για τη βραζιλιάνικη πλευρά στους 

υπέροχους Καταρράκτες Iguaçu,μέσα απο διαδρόμους που συνορεύουν με το φαράγγι του ομόνυμου 

ποταμού .Μπορείτε να παρατηρήσετε τους εκατοντάδες μικρούς καταρράκτες πριν καταλήξουν μπροστά 

από την επιβλητικό « λαιμό του διαβόλου »,τον ισχυρότερο απ΄όλους τους καταρράκτες.Οι σταγόνες που 

προέρχονται από την πτώση του νερού, σας κάνει να νιώσετε το μεγαλείο της πτώσης,και καλύπτουν τον 

ουρανό με χιλιάδες ουράνια τόξα. Αν έχετε αρκετό χρόνο, μπορείτε να ζητήσετε για μια προαιρετική 

εκδρομή στο πάρκο πουλιών, που βρίσκεται κοντά στο Εθνικό Πάρκο Iguaçu.Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση. 
 

6η μέρα: Καταρράκτες Ιγκουασού (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. 
 

7η μέρα: Καταρράκτες Ιγκουασού (Αργεντινή) - Μπουένος Άιρες  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση σας με προορισμό το Μπουένος 

Άιρες.Άφιξη,μεταφορά και τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο.Ελεύθερο υπόλοιπο της ημέρας. 

Διανυκτέρευση. 
 

8η : Μπουένος Άιρες (ξενάγηση της πόλης - βραδυνή διασκέδαση με Τανγκό σόου & δείπνο) 
Πρωινό στο 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. 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. 
 

9η μέρα: Μπουένος Άιρες  
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου,χρόνος ελεύθερος για μια προαιρετική εκδρομή στο Δέλτα του 

Τίγρη ή σε ράντσο γκαούτσος ή να ανακαλύψετε και άλλες γωνιές του Μπουένος Άιρες.Διανυκτέρευση. 
 

10η  - 11η μέρα : 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. 
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ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
* ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ,ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ,ΜΕ ALITALIA. 

* TΡΕΙΣ (3) ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ. 

* ΔΥΟ (2) ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ. 

* TΡΕΙΣ (3) ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ. 

* 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 € 575 κατ’άτομο. 

* 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 στην Ασία.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. 

Ξενοδοχεία  Δίκλινο Περίοδος Τύπος Δωματίου 
GOLDEN TULIP REGENTE RIO DE JANEIRO 4* & 

VIALE CATARATAS HOTEL IGUAZU 4* & 
AMERICAS TOWERS HOTEL BUENOS AIRES 4* 

€ 1.950 01/03-15/07 & 20/09-10/12 Standard  
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