
 

 

 

 

  

  
Αναχωρήσεις: Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος     15 ημέρες 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/15 Ημέρες ΧΙΛΗ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ  

Κρουαζιερόπλοιο: Star Princess 

ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΟΝΤ 

Αυτό το μικρό σχετικά λιμάνι ζει και αναπνέει για τη 

θάλασσα και όσα αυτή προσφέρει. Φανταστείτε 

πως μέχρι και ο βωμός του τοπικού καθεδρικού 

ναού είναι στολισμένο με πολύχρωμα ψαρόδιχτα. 

Δεκάδες καλλιέργεις σολομού απλώνονται γύρω 

από το λιμάνι, χώρια τα εκατοντάδες αλιευτικά 

σκάφη που κάθε αυγή σαλπάρουν για τον 

ωκεανό... 

ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ 

Φωλιασμένο ανάμεσα στους λόφους και τους 

παραλιακούς αμμόλοφους, το Σαν Αντόνιο 

απολαμβάνει τη φήμη του ως η πύλη προς τις 

πεδιάδες της Χιλής και φυσικά την πρωτεύουσα 

Σαντιάγκο (φωτό). Το Σαντιάγκο, με τη σειρά 

του, με πληθυσμό άνω των 5 εκατομμυρίων, 

είναι χτισμένο στις παρυφές των 

χιονοσκέπαστων Ανδεων. 

ΠΟΥΝΤΑ ΑΡΕΝΑΣ 

Ατενίζοντας τα Στενά του Μαγγελάνου, η 

Πούντα Αρένας είναι σήμερα μια ευημερούσα 

πόλη χάρη στους φυσικούς της πόρους αλλά 

και τη στρατηγική της τοποθεσία. Είναι η πύλη 

προς τη Χιλιανή Παταγονία, μέσα από ένα 

σωστό λαβύρινθο από φιορδ, ποτάμια, στέπες 

και βουνά.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΥΣΟΥΑΪΑ 

Είναι «η πόλη στο τέλος του κόσμου», η νοτιότερη 

πολιτεία της υφηλίου, γεγονός που την έχει 

καταστήσει διάσημη. Από την Ουσουάια μάλιστα 

ξεκινούν οι (τουριστικές και επιστημονικές) 

αποστολές στην Ανταρκτική, ενώ ενέπνευσε και 

τον αργεντινό συνθέτη Γκουστάβο Σανταολάγια 

να συνθέσει την υπέροχη μελωδία «De Usuhaia a 

la Quiaca». 

ΝΗΣΙΑ ΦΩΚΛΑΝΤ 

Τα νησιά είναι συχνός σταθμός των πλοίων, 

κυρίως φαλαινοθηρικών, ενώ η πρωτεύουσα 

Στάνλεϊ είναι ένας πολύχρωμος οικισμός με 

ατμόσφαιρα που θυμίζει έντονα το Λονδίνο. 

Παρότι τα Φώκλαντς έπαιξαν σημαντικό 

στρατηγικό ρόλο καθόλη τη διάρκεια του 

προηγούμενου αιώνα, είναι περισσότερο 

γνωστά λόγω της πολεμικής σύγκρουσης 

Βρετανίας-Αργεντινής το 1982. 

 

ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 

Πόλη-λιμάνι και πρωτεύουσα της Ουρουγουάης, 

είναι ο ιδανικός προορισμός για τους ταξιδιώτες που 

επιθυμούν να κάνουν ένα χαλαρωτικό περίπατο στα 

κτίρια της αποικιακής εποχής και στις πανέμορφες 

παραλίες. Η Πύλη Σιουταντέγια, το μοναδικό 

σωζόμενο τμήμα του τείχους που κάποτε περιέβαλλε 

ολόκληρη την πόλη, αποτελεί σήμερα την είσοδο 

στην Παλιά Πόλη (Ciudad Vieja) του Μοντεβιδέο. 

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 

Το Μπουένος Αϊρες είναι ένα αστικό και 

πληθυσμιακό «ψηφιδωτό» στην αντίπερα 

όχθη του Ατλαντικού. Αρχιτεκτονικά θυμίζει 

ταυτόχρονα το Παρίσι, τη Ρώμη, τη 

Μαδρίτη και τη Νέα Υόρκη και προσφέρει 

στέγη σε 12.500.000 κατοίκους που 

διακρίνονται για το έντονο (μεσογειακό) 

ταμπεραμέντο τους. 



14/15ήμερη Κρουαζιέρα  

σε Αργεντινή – Ουρουγουάη – Χιλή  

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 

14/15 ημέρες     Κρουαζιερόπλοιο: Star Princess 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

Δεκέμβριος: 18   /   Ιανουάριος: 3, 17   /   Φεβρουάριος: 14, 28   

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΧΩΡΑ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

1η  ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΧΙΛΗ - 06:00 

2η Εν πλω 

3η ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΟΝΤ ΧΙΛΗ 07:00 18:00 

4η Εν πλω 

5η Εν πλω 

6η ΠΟΥΝΤΑ ΑΡΕΝΑΣ ΧΙΛΗ 07:00 19:00 

7η  ΟΥΣΟΥΑΪΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 12:00 20:00 

8η ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΧΟΡΝ  ΧΙΛΗ 08:00 09:00 

9η ΝΗΣΙΑ ΦΩΚΛΑΝΤ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 08:00 18:30 

10η Εν πλω 

11η ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΑΔΡΥΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 07:00 17:00 

12η Εν πλω 

13η ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 07:00 18:00 

14η ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 08:00 - 

15η ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - - 

     

 Από €2.089 το άτομο σε εσωτερική καμπίνα 

 Από €2.489 το άτομο σε εξωτερική καμπίνα 

 Από €3.330 το άτομο σε εξωτερική καμπίνα με μπαλκόνι 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται 

 Διανυκτερεύσεις σε καμπίνα. 

 Πλήρης διατροφή στο πλοίο. 

 Ψυχαγωγικό πρόγραμμα στο πλοίο. 

 Ασφάλεια ταξιδίου. 

 Ταξιδιωτικό κιτ. 

 Portfolio Versus για τα έγγραφά σας.  

 

Δεν περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια. 

 Λιμενικά τέλη. 

 Φιλοδωρήματα. 

 Ποτά και εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης. 

 


