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ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ
12 ΗΜΕΡΕΣ – ANAX. 4,11/8
1.870€ το άτομο με ημιδιατροφή

Ημέρα 1η: Αθήνα – Μπουένος Άιρες
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Μπουένος Άιρες,
την πιο φινετσάτη πρωτεύουσα της Λατινικής Αμερικής με άφιξη το επόμενο πρωί.
Ημέρα 2η: Μπουένος Άιρες (ξενάγηση & εκδρομή στο Τίγκρε)
Ξενάγηση στο «Παρίσι του Νότου»
Η Πόλη της Αγίας Τριάδας και Λιμάνι της Παναγίας των Καλών Ανέμων είναι ένα spicy κοκτέιλ
γεμάτο δυναμικές αντιθέσεις. Κι όμως, η μεγαλούπολη της Λατινικής Αμερικής με το
απαράμιλλο αρχιτεκτονικό στιλ του εκλεκτικισμού μοιάζει λες κι έχει βγει από τα διηγήματα του
Μπόρχες δικαιώνοντας τη φήμη του Παρισιού της Νοτίου Αμερικής. Περνώντας από το
Προεδρικό Μέγαρο (Κάσα Ροσάδα) φανταζόμαστε ολοζώντανα την Αγία των Φτωχών, την

Εβίτα Περόν, να χαιρετά τα πλήθη βγάζοντας πύρινους λόγους. Ο Καθεδρικός Ναός που
φιλοξενεί το μαυσωλείο του Χοσέ Ντε Σαν Μαρτίν, του απελευθερωτή της Αργεντινής, η
Πλατεία της Γερουσίας που στεγάζει τον «Σκεπτόμενο Άνθρωπο» του Ροντέν, η Λεωφόρος
της 9ης Ιουλίου με τον περίφημο Οβελίσκο και το φημισμένο θέατρο Κολόν, δηλαδή η
Όπερα της πόλης με την απαράμιλλη ακουστική ανήκουν στους πρώτους σταθμούς της
ξενάγησής μας στην πρωτεύουσα της Αργεντινής. Από την πρώτη μας περιήγηση δεν θα
μπορούσαμε να παραλείψουμε γραφικές αργεντίνικες γειτονιές, όπως αυτή του Σαν Τέλμο,
εκεί που γεννήθηκε το Τάνγκο, αλλά και την εξόχως υμνημένη από τους λαϊκούς
τροβαδούρους χρωματιστή γειτονιά της Λα Μπόκα με τον χιλιοτραγουδισμένο δρόμο «Ελ
Καμινίτο».
Οι αριστοκρατικές συνοικίες Παλέρμο και Παλέρμο Τσίκο με τα διάσημα κτίρια, καθώς και
το Κοιμητήριο της Ρεκολέτα στο οποίο βρίσκονται τα λείψανα της Εβίτα Περόν,
αποτυπώνουν την αίγλη της πόλης.

Αφήνουμε τη Ρεκολέτα (σα να λέμε το «Κολωνάκι του Μπουένος Άιρες»), οδεύοντας προς έναν
τελείως διαφορετικό προορισμό πραγματοποιώντας μια κρουαζιέρα στο Δέλτα του ποταμού
Τίγκρε. Στο σημείο όπου ενώνονται ο Παρανά και ο ποταμός της Ουρουγουάης, σχηματίζουν
στο πέρασμά τους νησάκια με πανέμορφα, μικρά, ξύλινα σπίτια που στηρίζονται σε
πασσάλους. Σε αυτά θα δούμε τους κατοίκους στις όμορφες βεράντες τους να απολαμβάνουν
σιωπηλά τις ήσυχες ώρες και τη γενναιόδωρη θέα. Αν μέχρι τώρα αυτή η κινηματογραφική
σκηνή φάνταζε ως μια μακρινή εικόνα από το πολύ μακρινό νότιο ημισφαίριο της γης,
στο ταξίδι μας θα τη βιώσετε ως μια μοναδική εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη!

Ημέρα 3η: Μπουένος Άιρες (εκδρομή στους Γκαούτσος)
Καλοψημένα steaks στη γη των Αργεντίνων καουμπόηδων
Επιδέξιοι στον χειρισμό του λάσου, γενναίοι και μάλλον, απείθαρχοι, οι Γκάουτσος γνωρίζουν
την τέχνη της αγελαδοτροφίας στις απέραντες πάμπες καλύτερα από τον καθένα. Σήμερα στο
Cosmorama πραγματοποιούμε ακόμα μια μοναδική εκδρομή, αφιερώνοντας τη μέρα
μας στη γνωριμία με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των Αργεντίνων «Καουμπόηδων».
Στα highlights της εκδρομής μας είναι η επίσκεψη σε μια από τις καλύτερες φάρμες της
περιοχής. Φυσικά, δεν θα παραλείψουμε να γευτούμε τις τοπικές σπεσιαλιτέ και τα περίφημα
αργεντίνικα ψητά με την εξαιρετική μέθοδο εκτροφής, στο όνομα των οποίων ορκίζονται οι πιο
μυημένοι λάτρεις της κρεατοφαγικής κουζίνας.

Ημέρα 4η: Μπουένος Άιρες (δείπνο με Τάνγκο Σόου)
Ερωτικά τάνγκο και κομψές μπουτίκ
Την ελεύθερη μέρα μας ανακαλύπτουμε τις αριστοκρατικές ομορφιές της 9ης Λεωφόρου. Ο πιο
φαρδύς δρόμος της πόλης σφύζει από αρχοντικά κτίρια και υπαίθρια κομψά καφέ. Εναλλακτικά,
προτείνουμε να μας ακολουθήσετε στη γραφική αποικιακή πόλη Κολόνια δελ Σακραμέντο στη
γειτονική Ουρουγουάη. Εκεί, θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο που έχει ανακηρυχθεί από
την Ουνέσκο ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το βράδυ, προτείνουμε να φορέσετε κάτι κομψό. Θα δειπνήσουμε σε κάποιο από τα ονομαστά
κέντρα της πόλης και θα παρακολουθήσουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα με τον απόλυτα ερωτικό
χορό της Αργεντινής. It takes two to tango!

Ημέρα 5η: Μπουένος Άιρες – Ιγκουασού (Πάρκο της Αργεντινής)
Υπερθέαμα στο «Λαρύγγι του διαβόλου»
Μετά το πρωινό μας οδεύουμε για το Αεροδρόμιο Εθνικών Πτήσεων. Επόμενος προορισμός
μας το Ιγκουασού με τους περίφημους καταρράκτες.
Ο ποταμός Ιγκουασού που πηγάζει στην περιοχή της Κουριτίμπα στη Βραζιλία και εκβάλλει
μετά από 1200 χιλιόμετρα στο ποταμό Παρανά. Το σημείο της συμβολής των δύο ποταμών λίγο μετά τους καταρράκτες- είναι τριεθνές, μεταξύ της Αργεντινής, της Βραζιλίας και της
Παραγουάης.
Μέσα στη μέρα θα απολαύσουμε το υπερθέαμα των καταρρακτών από την οπτική γωνία της
Αργεντινής, στο σημείο όπου το «Λαρύγγι του Διαβόλου» συγκλονίζει με την δίνη των νερών
που κατακρημνίζονται στα έγκατα της γης. Θα απολαύσουμε το υδάτινο πέπλο να ξεδιπλώνεται
μπροστά μας στολισμένο με τα χρώματα της ίριδας, καθώς οι ακτίνες του ήλιου φωτίζουν την
επιβλητική του επιφάνεια.

Ημέρα 6η: Ιγκουασού (Εθνικό Πάρκο Καταρρακτών Βραζιλίας)
Φωτογραφικό «σαφάρι» στους καταρράκτες!
Οι Βραζιλιάνοι λένε ότι οι πιο όμορφες εικόνες των καταρρακτών ανήκουν στην πλευρά της
Αργεντινής, αλλά προκειμένου να τις δει κάποιος, θα πρέπει να βρίσκεται στην πλευρά της
Βραζιλίας. Και με αυτή την αφορμή επισκεπτόμαστε το Εθνικό Πάρκο Καταρρακτών της
Βραζιλίας. Το λεωφορείο θα μας μεταφέρει στην είσοδο του πάρκου. Από ‘κει θα
περπατήσουμε μέσα στην οργιώδη βλάστηση φωτογραφίζοντας τους καταρράκτες κατά μήκος
του ποταμού. Αφιερώνουμε χρόνο στο φωτογραφικό μας σαφάρι, έχοντας πάντα μαζί μας ένα
αδιάβροχο (μπορεί να βρέξει καταρρακτωδώς χωρίς απολύτως καμία προειδοποίηση) και
αρκετή ελεύθερη μνήμη στη φωτογραφική μας μηχανή.

Ημέρα 7η: Ιγκουασού – Ρίο Ντε Τζανέιρο.
Κόπα όπως Κόπα Καμπάνα
Μετά το πρωινό μας πετάμε για το μοναδικό Ρίο Ντε Τζανέιρο!
Η παραλία της Κόπα Καμπάνα, το απόλυτο όνειρο των τραγουδοποιών και των απανταχού
ονειροπόλων ταξιδευτών απλώνεται σήμερα μπροστά στα μάτια μας, ενώ το πολύχρωμο
ανθρώπινο σμάρι των ζωηρών ντόπιων και των χαρούμενων τουριστών μας προσφέρει ένα
ιδανικό φωτογραφικό φόντο το οποίο μας καλεί να το αποθανατίσουμε.

Ημέρα 8η: Ρίο Ντε Τζανέιρο. (Ξενάγηση & ανάβαση στο λόφο Ζαχαρόψωμο)
Ανεβαίνουμε στον πιο «γλυκό» λόφο της πόλης
Χορταστικό breakfast και πρωινή εξόρμηση στη δεύτερη σε πληθυσμό, μετά το Σάο Πάολο,
πόλη της Βραζιλίας. Το ιστορικό κέντρο με τα θαυμάσια αποικιακά κτίρια καθώς και οι μυθικές
παραλίες της Κόπα Καμπάνα, της Ιπανέμα και της Λε Μπλόν πλαισιώνουν το κάδρο της

απευθείας ξενάγησής μας στην ιστορική πόλη. Για το τέλος αφήνουμε το καλύτερο: μια
ανάβαση με εναέρια βαγονέτα στον λόφο Πάο δε Ασούκαρ που μεταφράζεται ως
«Ζαχαρόψωμο» θα μας αποζημιώσει με ονειρεμένη θέα από μια διαφορετική οπτική γωνία
της ποικιλόμορφης πόλης.

Ημέρα 9η: Ρίο Ντε Τζανέιρο (ανάβαση στο λόφο Κορκοβάντο)
Και ο Θεός έπλασε το Ρίο
Ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο σε 7 ημέρες και την όγδοη το Ρίο Ντε Τζανέιρο, λέει το γνωμικό που
περήφανα επικαλούνται οι κάτοικοι του Ρίο.

Στον λόφο Κορκοβάντο, από ένα υψόμετρο 700 μέτρων, ο Ιησούς ο Λυτρωτής (Cristo
Redentor) ατενίζει τον κόσμο δίνοντας το στίγμα ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα μέρη του
πλανήτη. Ο οδοντωτός σιδηρόδρομος θα μας ανεβάσει στο λόφο πάνω στον οποίο
πρόκειται να απολαύσουμε την ασύγκριτη θέα που κόβει την ανάσα! Η πόλη, οι διάσημες
παραλίες, ως κι η λιμνοθάλασσα του Νιτερόι στην άλλη πλευρά του κόλπου της Γκουαναμπάρα
εκτείνονται μπροστά στα μάτια μας εκθέτοντας μια απαράμιλλη ομορφιά.
Φυσικά, δεν θα παραλείψουμε να βγάλουμε φωτογραφία μπροστά στο άγαλμα του Ιησού.
Η μαγευτική θέα από την κορυφή του λόφου ολόκληρης της πόλης και των δαντελωτών ακτών
μας προσφέρει κάθε αφορμή για να νιώσουμε τυχεροί και αληθινά ευλογημένοι.
Ημέρα 10η: Ρίο Ντε Τζανέιρο
Στον ρυθμό της σάμπα με παγωμένα κοκτέιλ καϊπιρίνια
Πιτσιρίκια που επιδίδονται σε ποδοσφαιρικά κόλπα, καλλίγραμμες μουλάτας που επιδεικνύουν
τα κάλλη τους κάτω από τον ήλιο, τουρίστες που απολαμβάνουν παγωμένα κοκτέιλς
ατενίζοντας ολόγυρα. Στην Κόπα Καμπάνα θα ακούσετε το πιο ρυθμικό καρδιοχτύπι του
κόσμου!
Κι αν ο ήχος της σάμπα συμπυκνώνει το αληθινό απόσταγμα μιας νύχτας στο Ρίο, τότε το
βράδυ αφιερώνεται στον ρυθμό της. Τα διάσημα νυχτερινά κέντρα «Σκάλα» ή «Πλαταφόρμα,
αλλά και τα μπαράκια που βρίσκονται στην παραλία θα σας μυήσουν στις βραζιλιάνικες νύχτες,
αλλά και στα μυστικά της τέλειας καϊπιρίνια. Τέλος, στην Αβενίδα Ατλάντικα υπάρχει νυχτερινή
αγορά για σουβενίρ.

Ημέρα 11η: Ρίο Ντε Τζανέιρο – Αθήνα
Αφήνοντας την Πόλη του Θαύματος
Aπολαμβάνουμε τον χρόνο που μας έχει απομείνει στη Cidade Maravilhosa (Πόλη του
Θαύματος) ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο. Από εκεί και μέσω ενδιάμεσου
σταθμού πετάμε για την Ελλάδα.
Ημέρα 12η: Αθήνα/ Θεσσαλονίκη
Άφιξη στην Αθήνα/ Θεσσαλονίκη.
Το εντυπωσιακό μας ταξίδι στη Λατινική Αμερική μπορεί να έλαβε τέλος, όμως οι υπέροχες εικόνες,
ο ρυθμός της σάμπα και η συνταγή για την τέλεια καϊπιρίνια θα μας ακολουθούν για πάντα!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

ΠΤΗΣΕΙΣ

ΩΡΑ

ΩΡΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΑΦΙΞΗΣ

Αθήνα – Φρανκφούρτη

14:20

16:20

Φρανκφούρτη – Μπουένος Άιρες

22:15

08:00*

Ρίο ντε Τζανέιρο - Φρανκφούρτη

18:15

09:35*

Φρανκφούρτη – Αθήνα

12:30

16:15

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΤΙΜΕΣ
Τιμές BONUS PRICE
Ταξίδι

Διατροφή

Αναχώρηση

Διαμονή

Δίκλινο

Μονόκλινο

Φόροι
Είσοδοι

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ.
ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Ημιδιατροφή
καθημερινά

4/8
&
11/8

5* &
4*sup

1.870

+590

+920

12 ημέρες
(*) BONUS PRICE έγκαιρης εγγραφής για περιορισμένο αριθμό θέσεων και για όσο η
τιμή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας – ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ!

Περιλαμβάνονται:
➢ Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση): Πτήσεις με Lufthansa
➢ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5* & 4*sup
➢ Ημιδιατροφή καθημερινά
➢ Εισόδους στους επισκεπτόμενους χώρους
➢ Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα
➢ Φιλοδωρήματα
➢ ΔΩΡΟ η εκδρομή στους Γκαούτσος και το Tango Show
➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α.
➢ Έμπειρο αρχηγό/συνοδό σε όλη της διάρκεια του ταξιδιού
➢ Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες

Δεν περιλαμβάνονται:
×

Ποτά στη διάρκεια των γευμάτων

×

Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
•

Απαραίτητο το διαβατήριό σας με 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία εξόδου από τη χώρα
και μία έγχρωμη φωτοτυπία αυτού.

