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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

Το ταξίδι αυτό φτιάχτηκε με σκοπό να αναδείξει την πολυμορφία μιας από τις 

μεγαλύτερες χώρες του κόσμου!  Μια χώρα προικισμένη με το μεγαλύτερο και 

πληρέστερο οικοσύστημα του πλανήτη, τον υδροβιότοπο του Παντανάλ, στις νότιες 

παρυφές της λεκάνης του Αμαζονίου, που από το 2000 ανήκει στο κατάλογο της 

φυσικής  κληρονομιάς της UNESCO.  Η υδάτινη μαγεία της βρίσκει την καλύτερη 

έκφρασή της στους Καταρράκτες Ιγκουασού, που ανήκουν ήδη στην UNESCO από 

το 1984! Και δίπλα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία της φύσης, το ταξίδι μας 

περιλαμβάνει πόλεις θρύλους όπως το Ούρου Πρέτου  (η πολυπληθέστερη πόλη του 

κόσμου κατά τον 18ο αιώνα) που από τα σπλάχνα της βγήκαν 800 τόνοι χρυσάφι  για 

να σταλούν στην Πορτογαλία! Η Μαριάνα, η μπαρόκ πόλη της πολιτείας Minas 

Gerais. Το Σαλβαδόρ ντα Μπαΐα, η πρώτη πρωτεύουσα της χώρας, μνημείο κι αυτή της 

UNESCO από το 1985! Η Μπραζίλια, η σημερινή πρωτεύουσα της χώρας που σχεδιάστηκε 

από τον Λούσιο Κόστα και κοσμήθηκε με κτήρια του Όσκαρ Νίεμαϊερ και φυσικά ανήκει στην 

UNESCO από το 2001. Και τέλος το Ρίο Ντα Τζανέιρο, η πόλη του φυσικού κάλλους και 

καρδιά της χώρας!  Στη Βραζιλία όλα συνθέτουν μια εικόνα μοναδική. Πόλεις με έντονα 

αποικιοκρατικά στοιχεία, σπίτια με κομψές προσόψεις και στενά δρομάκια 

δημιουργούν μια ατμόσφαιρα νοσταλγίας. Ένα ταξίδι σε αυτή την τεράστια χώρα δεν 

είναι απλά ένα ακόμα ταξίδι, είναι μια εμπειρία ζωής! 

 

 

Ημέρα 1η: 18/12 Αθήνα - Ρίο ντε Τζανέϊρο  

Πρωινή πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Ρίο ντε Τζανέϊρο,  την πιο εκρηκτική πόλη 

της Βραζιλίας αλλά και όλης της Νότιας Αμερικής. Άφιξη αργά το βράδυ στην μεγαλούπολη, 

φημισμένη για την παροιμιώδη ομορφιά της και φυσικά το εκρηκτικό ταμπεραμέντο των 

«καριόκας», όπως περήφανα αυτοαποκαλούνται οι κάτοικοί της. 

 

Ημέρα 2η: 19/12 Ρίο ντε Τζανέιρο 

«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. Σίγουρα δεν έχουν άδικο. Η μέρα μας ξεκινάει 

με την ανάβαση στο Κορκοβάντο με το άγαλμα του Χριστού–Λυτρωτή, ο οποίος περικλείει 

στα ανοιχτά του χέρια όλη την πόλη και αποτελεί την πιο αναγνωρίσιμη εικόνα του Ρίο. Η 

μαγευτική θέα ολόκληρης της πόλης και των δαντελωτών της ακτών από την κορυφή του 

λόφου θα σας γοητεύσει. Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στις μυθικές παραλίες της Κόπα 

Καμπάνα, της Ιπανέμα και της Λε Μπλόν για να ολοκληρώσουμε έτσι την γνωριμία μας με την 

πόλη. Το απόγευμα ο περίπατος στην διάσημη Κόπα Καμπάνα, είναι πάντα η καταλληλότερη 

εισαγωγή στην «ψυχή» της πόλης. Εδώ καταλήγουν πάντα οι «καριόκας», σε μία παραλία που 

https://el.wikipedia.org/wiki/1984
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81_%CE%9D%CE%AF%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%B5%CF%81
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σφύζει από ζωή και μετατρέπεται σε τόπο συνάντησης και διασκέδασης τουριστών και 

ντόπιων. Δείτε ταλαντούχα πιτσιρίκια να κλωτσούν την μπάλα με μαεστρία επαγγελματία 

πάνω στη καυτή άμμο, θαυμάστε το κάλλος των «μουλάτας» ντυμένες πάντα με… ό,τι 

λιγότερο και όλα αυτά απολαμβάνοντας την «θεϊκή» Caipirinha αριστοτεχνικά φτιαγμένη από 

ρούμι, ζάχαρη και lime. 

 

 
 

Ημέρα 3η: 20/12 Ρίο ντε Τζανέιρο 

Σήμερα θα γνωρίσουμε το ιστορικό κέντρο με τα θαυμάσια αποικιακά κτίρια, το διάσημο 

Στάδιο Μαρακανά, το οποίο θα δούμε εξωτερικά, που ανακατασκευάστηκε και γνώρισε 

καινούργιες δόξες στο πρόσφατο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Τέλος η ανάβαση 

με εναέρια βαγονέτα στον λόφο «Ζαχαρόψωμο», δηλαδή Πάο δε Ασούκαρ, όπως λέγεται στα 

πορτογαλικά, θα μας δώσει μια άλλη οπτική γωνία της ποικιλόμορφης πόλης. Το βράδυ μην 

παραλείψετε να απολαύσετε σάμπα σε κάποιο από τα διάσημα νυχτερινά κέντρα της 

πολύβουης πόλης. 

 

Ημέρα 4η: 21/12 Ρίο ντε Τζανέιρο – Κονγκόνιας - Όουρο Πρέτο  

Αναχωρούμε οδικώς για την πολιτεία της  Μίνας Ζεράις, με προορισμό την κουκλίστικη 

αποικιακή πόλη Κονγκόνιας. Θα έχουμε έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουμε το εσωτερικό της 

αχανούς αυτής χώρας και να βιώσουμε από κοντά την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων 

της υπαίθρου. Στο Κονγκόνιας θα επισκεφτούμε την εκκλησία του Καλού Ιησού με τα 

εκπληκτικά αγάλματα των Αποστόλων του Αλεζαντρίνιο.  Θα περπατήσουμε στα λιθόστρωτα 

δρομάκια απολαμβάνοντας την αύρα μιας άλλης εποχής και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε 

στην θαυμάσια αποικιακή πόλη του Ουόρο Πρέτο, την μυθική πόλη των μεγάλων 

εξερευνητών, το Ελ Ντοράντο της Ανατολικής Ακτής της Νοτίου Αμερικής.  

 

Ημέρα 5η: 22/12  Όουρο Πρέτο 

Ολοήμερη ξενάγηση στο κόσμημα της περιοχής το προστατευμένο από την UNESCO , Ουόρο 

Πρέτο. Η πόλη, που κατά τον 17ο αιώνα αποτελούσε το μεγαλύτερο «θησαυροφυλάκιο» της 

Λατινικής Αμερικής, χαρακτηρίζεται από μια εξευγενισμένη μπαρόκ αρχιτεκτονική που κάνει 

τις εκκλησίες και τα δημόσια κτήρια να ξεχωρίζουν από οποιαδήποτε άλλα στην έτσι κι αλλιώς 

πανέμορφη Βραζιλία. Η σημερινή μέρα θα πλαισιωθεί από επισκέψεις στις αποικιακές πόλεις–

κοσμήματα της περιοχής όπως η Μαριάννα. Ένα απίστευτο αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα με 

πλακόστρωτα δρομάκια , πλούσια διακοσμημένες εκκλησίες και καλόγουστα αποικιακά 

μέγαρα.  
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Ημέρα 6η: 23/12 Όουρο Πρέτο - Ιγκουασού 

Σήμερα πετάμε από το αεροδρόμιο του Μπέλο Οριζόντε για το Ιγκουασού στα σύνορα 

Βραζιλίας, Αργεντινής και Παραγουάης, εκεί  που βρίσκονται οι παγκοσμίως διάσημοι 

ομώνυμοι καταρράκτες. 

 

Ημέρα 7η: 24/12 Ιγκουασού 

Το Ιγκουασού είναι τόπος ευλογημένος, μιας που εδώ τα νερά του ποταμού Παρανά πέφτουν 

με ορμή στις απότομες χαράδρες του διαβρωμένου εδάφους, που αποτελεί και το φυσικό 

σύνορο μεταξύ Αργεντινής και Βραζιλίας. Η μέρα μας ξεκινάει με το Εθνικό Πάρκο των 

Καταρρακτών, όπου στην πλευρά της Βραζιλίας 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. Στη συνέχεια θα περάσουμε τα σύνορα στην πλευρά 

της Αργεντινής και θα απολαύσουμε το υπερθέαμα από άλλη οπτική γωνία, εκεί όπου το 

«Λαρύγγι του Διαβόλου» συγκλονίζει με την δίνη των νερών να κατακρημνίζονται στα έγκατα 

της γης. 

 

 

Ημέρα 8η: 25/12 Ιγκουαζού - Μπραζίλια  

Το μεσημέρι πετάμε για το γεωγραφικό κέντρο της χώρας για την υπερμοντέρνα πρωτεύουσα 

της Βραζιλίας, τη φουτουριστική Μπραζίλια. Αποτελεί το αρχιτεκτονικό πόνημα ζωής των δύο 

διάσημων αρχιτεκτόνων και πολεοδόμων,  Κόστα και Νιεμάγιερ, που ενσάρκωσαν το όραμα 

του ιδανικού αστικού κέντρου στο σχήμα ενός τεράστιου αεροπλάνου, που περιβάλλεται από 

ατέλειωτες καταπράσινες εκτάσεις. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη που ιδρύθηκε μόλις το 

1961 και όπου θα δούμε κτίρια ορόσημα για την μοντέρνα αρχιτεκτονική, όπως η Μητρόπολη, 

το Κοινοβούλιο, το Προεδρικό Μέγαρο καθώς και το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. 

 

Ημέρα 9η: 26/12 Μπραζίλια-Παντανάλ  

Πρωινή πτήση για την Κουιάμπα, την πρωτεύουσα της πολιτείας Μάτο Γκρόσο στα δυτικά της 

χώρας, που θα αποτελέσει το ορμητήριό μας για το διήμερο που ακολουθεί στο μυθικό 

Παντανάλ, τον περίφημο υδροβιότοπο που σχηματίζεται από τους αμέτρητους παραποτάμους 

του μεγαλειώδους ποταμού Παραγουάη. Η απίστευτη βιοποικιλότητα του τον καθιστά τον 

σημαντικότερο ποταμό του Νοτίου Ημισφαιρίου. Αναχωρούμε αμέσως οδικώς για το 

εσωτερικό του Παντανάλ ακολουθώντας την Τρανσπανατνέϊρα,  τη μοναδική αρτηρία που 

συνδέει την Κουιαμπά με το εσωτερικό του Παντανάλ. Το απόγευμά μας είναι αφιερωμένο σε 

μία πρώτη γνωριμία με την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής. 

 

Ημέρα 10η και 11η : 27 & 28/12 Παντανάλ 

Δύο μέρες  αποκλειστικά αφιερωμένες στο μοναδικό αυτό μέρος με το σπάνιο και συνάμα 

πολύτιμο οικοσύστημα, εδώ στην καρδιά της περιοχής του Παντανάλ. Με ειδικά τζιπ θα 

διασχίσουμε υπέροχα τοπία, θα εντοπίσουμε ιδιότυπα δένδρα και φυτά και θα απολαύσουμε 

σπάνια ζώα, που ζουν στη περιοχή. Την κατάλληλη στιγμή θα ιππεύσουμε ειδικά εκπαιδευμένα 

άλογα  και θα διασχίσουμε τις πλημμυρισμένες εκτάσεις του Παντανάλ αναζητώντας 

καπιμπάρα, αλιγάτορες και σπάνια πτηνά. 
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Ημέρα 12η: 29/12 Παντανάλ - Σαλβαδόρ 

Επιστρέφουμε οδικώς στο αεροδρόμιο της Κουιαμπά και το απόγευμα πετάμε με ενδιάμεσο 

σταθμό στο κόσμημα που λέγεται Σαλβαδόρ. Την πιο ερωτική και πιο αφρικάνικη πόλη της 

Βραζιλίας. Άφιξη αργά το βράδυ.  

 

 

Ημέρα 13η: 30/12 Σαλβαδόρ 

Το Σαλβαδόρ είναι το χωνευτήρι της Βραζιλίας, η πόλη που αντανακλά με τον καλύτερο τρόπο 

το αμάλγαμα των πολιτισμών και των θρησκειών που αποτέλεσαν την πρώτη «μαγιά» του 

πληθυσμού της απέραντης χώρας. Το Σαλβαδόρ δεν είναι απλά η παλιά πρωτεύουσα της χώρας 

αλλά η ίδια η ψυχή της. Κι αυτό ο επισκέπτης το νιώθει από την πρώτη στιγμή που την 

αντικρίζει! Η σημερινή μας ξενάγηση θα δείξει όχι απλά μια όμορφη πόλη αλλά και μια πόλη 

που χωρισμένη στα δύο «ισορροπεί» σε μια υψομετρική διαφορά 72 μέτρων. Η διάσημη Σιδάδε 

Άλτα, η «πάνω πόλη» εμπεριέχεται στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 

της UNESCO , εξαιτίας του εξαιρετικά διατηρημένου αποικιακού ιστορικού της κέντρου. 

Εμείς θα ξεκινήσουμε γνωρίζοντας τα στενά δρομάκια της με τα αποικιακά κτίρια και τις 

εκκλησίες του 17ου αιώνα και θα θαυμάσουμε το μοναδικό ασανσέρ που ενώνει την Πάνω με 

την Κάτω Πόλη. 
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Ημέρα 14η: 31/12 Σαλβαδόρ  -Ιστορικές πόλεις της Μπαΐας 

Σήμερα θα εξερευνήσουμε την ενδοχώρα της επαρχίας  Μπαΐα  και θα επισκεφτούμε 

χαρακτηριστικές πόλεις που ζουν ακόμα στον δικό τους αργό ρυθμό. Θα σταθούμε στο γραφικό 

Σάντο Αμάρο , θα επισκεφτούμε την αυθεντική αγορά της Κατσοέιρα και θα φωτογραφήσουμε  

τις γειτονιές του  Σάο Φελίξ στην απέναντι όχθη του ποταμού Παραγκουασού. Επιστρέφουμε 

στο Σαλβαδόρ για να υποδεχτούμε το Νέο Χρόνο 2023!  

 

 
 

Ημέρα 15η: 01/ 01 Σαλβαδόρ - Αθήνα 

Το πρωινό μας είναι ελεύθερο, για να απολαύσουμε τις τελευταίες ώρες ξεγνοιασιάς στη 

συναρπαστική μεγαλούπολη. Την κατάλληλη στιγμή πετάμε με ενδιάμεσους σταθμούς πίσω 

στην Αθήνα! 

 

Ημέρα 16η: 02/01 Αθήνα 

 Άφιξη στην Αθήνα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 

ΤΙΜΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Ταξίδι Διατροφή Αναχ/ση Διαμ/νή 2κλινο 1κλινο 

Φόροι 

Βίζα 

Είσοδοι 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ, Πανταναλ, 

Κατ. Ιγκουασού 

 

16 ημέρες 

HΒ 

Ημιδ/φή 
18/12  

4*, 5* 

& λοτζ 
5.990 +1.300 +990 



 

 

 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ - 16 ημ.             6 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 

 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) με LUFTHANSA 

➢ Διαμονή σε ξενοδοχεία 5*, 4*. Στο Παντανάλ η διαμονή είναι σε λοτζ (χωρίς ιδιαίτερες 

ανέσεις) 

➢ Ημιδιατροφή καθημερινά 

➢ Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα 

➢ Τέλη εισόδων (π.χ. Μουσεία) 

➢ Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’ άτομο 

➢ Έξοδα βίζας και ειδικών αδειών για τις χώρες όπου απαιτείται 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

➢ Αρχηγός/συνοδός ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΙΖΑΣ 

➢ Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες 

 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 

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

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
• Απαραίτητο το διαβατήριό σας με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη 

χώρα. 

 


