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Πρόγραμμα εκδρομής 
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού για το Μπουένος Άιρες.  

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ (TANGO SHOW) 

Το Μπουένος Άιρες είναι η έκτη σε μέγεθος πόλη του κόσμου 

και μια από τις πιο πολυσύνθετες και  

ενδιαφέρουσες πόλεις της Νοτίου Αμερικής.. Άφιξη, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ 

θα δειπνήσουμε παρακολουθώντας το περίφημο Tango 

Show, όπου βιρτουόζοι του είδους θα μας μυήσουν στα 

μυστικά του πιο ερωτικού χορού. Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 

Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης στο 

Μπουένος Άιρες θα δούμε το Προεδρικό Μέγαρο (Κάσα 

Ροσάδα) και τον Καθεδρικό Ναό με το μαυσωλείο του 

στρατηγού Χοσέ ντε Σαν Μαρτίν, που ήταν ένας από τους 

ηγέτες του αγώνα της Νοτιοαμερικανικής ανεξαρτησίας 

από τους Ισπανούς. Στη συνέχεια θα δούμε το Κοινοβούλιο 

και τη Λεωφόρο της 9ης Ιουλίου, που είναι ο πλατύτερος 

δρόμος του κόσμου, με τον επιβλητικό οβελίσκο και το 

φημισμένο θέατρο Colon. Ακολουθούν η συνοικία Λα 

Μπόκα, εκεί όπου ο Αριστοτέλης Ωνάσης ξεκίνησε τις 

επιχειρήσεις του, καθώς και το γραφικό Καμινίτο (δρομάκι) 

με τα φανταχτερά ζωγραφισμένα σπίτια και μαγαζιά. Θα 

δούμε επίσης τις αριστοκρατικές συνοικίες Παλέρμο και 

Ρεκολέτα, στο κοιμητήριο της οποίας είναι θαμμένη η Εβίτα 

Περόν. Διανυκτέρευση. 

 

4η - 5η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 

Μέρες ελεύθερες για να συνεχίσετε την εξερεύνηση σας στην πόλη.  

 

Μπουένος Άιρες - Ιγκουασού 

Στο Μπουένος Άιρες δεν περπατάτε… χορεύετε! 

 

 

9 ΗΜΕΡΕΣ – 6 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

 

 

 

 



6η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ 

Μια  πτήση θα μας φέρει στο Ιγκουασού, στα σύνορα 

Βραζιλίας - Αργεντινής - Παραγουάης.Από όλα τα φυσικά 

θαύματα της Νότιας Αμερικής, οι γιγαντιαίοι καταρράκτες 

του ποταμού Ιγκουασού είναι σίγουρα το πιο εντυπωσιακό. 

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ  (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 

ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ) 

Όταν δει κανείς τους χειμάρρους να βροντούν απ’ όλες τις 

πλευρές, όταν ατενίσει αυτή την αδάμαστη ομορφιά, δεν 

μπορεί να μην τον συναρπάσει το θέαμα της παρουσίας της φύσης σ΄ όλη της τη μεγαλοπρέπεια.. 

Ο ποταμός Ιγκουασού, το "μεγάλο νερό" των ιθαγενών, ρίχνει τα νερά του με ορμή και εμείς δεν 

χορταίνουμε να θαυμάζουμε το μεγαλοπρεπές θέαμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ – ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο από όπου θα επιβιβαστούμε σε πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού.  

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Περίοδος Ξενοδοχείο 
Τιμή κατά άτομο 

σε δίκλινο 

01.05 – 31.10.2019 

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ Νh Florida 4* 

1.360 € 

ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ Saint George 4* 

 



 

 

 

 

Πρόγραμμα εκδρομής 

1η -5η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 

Όπως το πρόγραμμα Μπουένος-Ιγκουασού. 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ – ΕΛ ΚΑΛΑΦΑΤΕ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Ελ Καλαφάτε. Άφιξη μεταφορά και εγκατάσταση στο 

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΕΛ ΚΑΛΑΦΑΤΕ – ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ ΠΕΡΙΤΟ 

ΜΟΡΕΝΟ 

Ταξιδεύοντας στις νότιες ακτές της Λίμνης Argentino 

προσεγγίζουμε την άκρη του παγετώνα Περίτο Μορένο, 

«το 8ο θαύμα του κόσμου». Βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο 

De los Glaciares, που έχει καταχωριστεί στον κατάλογο 

της Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Ο 

παγετώνας σχηματίζεται σε μια χαράδρα των Άνδεων. 

Έχει μήκος 35 χλμ., πλάτος 4,5 χλμ. και υψώνεται περί τα 

60 μ. από την επιφάνεια του νερού. Μια τεράστια μάζα 

πάγου, με διάφορες αποχρώσεις του λευκού και του 

γαλάζιου.. Αφουγκραζόμαστε τους τριγμούς του καθώς αργοκινείται. Μεγάλα κομμάτια του σπάνε 

και κατρακυλούν στη λίμνη, προξενώντας μεγάλα κύματα. Η φύση στην πιο θορυβώδη της μορφή! 

Μοιάζει σαν ένας ζωντανός οργανισμός και όχι ένα ποτάμι από νεκρό πάγο. Η θέα του μας κάνει 

να νιώθουμε τα φτερουγίσματα ενός αρχάριου ταξιδιώτη μπροστά σε νέες εμπειρίες. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΕΛ ΚΑΛΑΦΑΤΕ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ 

Μια  πτήση θα μας φέρει στο Ιγκουασού, στα σύνορα 

Βραζιλίας - Αργεντινής - Παραγουάης. Από όλα τα 

φυσικά θαύματα της Νότιας Αμερικής, οι γιγαντιαίοι 

καταρράκτες του ποταμού Ιγκουασού είναι σίγουρα το 

πιο εντυπωσιακό. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση. 

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ  (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 

ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ) 

Όταν δει κανείς τους χειμάρρους να βροντούν απ’ όλες 

τις πλευρές, όταν ατενίσει αυτή την αδάμαστη ομορφιά, δεν μπορεί να μην τον συναρπάσει το 

θέαμα της παρουσίας της φύσης σ΄ όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Ο ποταμός Ιγκουασού, το "μεγάλο 

Μπουένος Άιρες – Παταγονία – Ιγκουασού 

 11 ΗΜΕΡΕΣ – 8 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

 



νερό" των ιθαγενών, ρίχνει τα νερά του με ορμή και εμείς δεν χορταίνουμε να θαυμάζουμε το 

μεγαλοπρεπές θέαμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση 

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ – ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο από όπου θα επιβιβαστούμε σε πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού. 

 

11η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Turkish Airlines. 

 Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο. 

 Ξενοδοχεία 4* με πρωινό καθημερινά 

 Ξεναγήσεις- περιηγήσεις με τοπικό αγγλόφωνο ξεναγό  

 Φ.Π.Α 

 

Δεν Περιλαμβάνονται 

 Φόροι αεροδρομίου  & ασφάλεια με πρόσθετες καλύψεις 460 € το άτομο περίπου. 

 Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 

 

 

 

 

Περίοδος Ξενοδοχείο 
Τιμή κατά άτομο 

σε δίκλινο 

01.05 – 31.10.2019 

 

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ Νh Florida 4* 

 

2.199 € 

 

ΕΛ ΚΑΛΑΦΑΤΕ Hosteria Hainen 4* 

 

 

ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ Saint George 4* 

 

 


