
 

 

 

People of the World | Travel Group 

Online hotel & transfer bookings 

T: +30 2310 229 200 

E: info@peopletravel.gr 

https://www.peopletravel.gr/ |  ΜΗ.Τ.Ε.: 09.33.Ε.60.00.01461.00 

 

Βραζιλία - Αργεντινή 5* Μπουένος Άιρες, 

Καταρράκτες  
 

Ιγκουασού, Ρίο Ντε Τζανέιρο 

 

❖  ΔΩΡΟ: Tango Show με Δείπνο στο Μπουένος Άιρες!!! 

 

11, 12 μέρες 

 

1η μέρα: Αθήνα - Μπουένος Άιρες  

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για το "Παρίσι της Νότιας Αμερικής", όπως επονομάζεται η 

πρωτεύουσα της Αργεντινής, το Μπουένος Άιρες.  
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2η μέρα: Μπουένος Άιρες  

Άφιξη νωρίς το πρωί Μπουένος Άιρες, μεταφορά στο ξενοδοχείο για πρωινό και ξεκούραση. Ακολουθεί 

βόλτα με τον αρχηγό στον εμπορικό πεζόδρομο της Florida, που είναι γεμάτος καταστήματα, καφέ και 

εστιατόρια μέχρι την ώρα του check in που γίνεται μεσημέρι. Επιστροφή και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.   

3η μέρα: Μπουένος Άιρες, Ξενάγηση, Βαρκάδα στο Δέλτα του Παρανά/Τίγκρε 

Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα 

δούμε μεταξύ άλλων την όπερα Κολόν, τον 

οβελίσκο-σύμβολο της πόλης, την διάσημη Plaza de 

Mayo (επίκεντρο ιστορικών και πολιτικών 

συγκεντρώσεων), τον Καθεδρικό ναό, το 

Διοικητήριο, το Κυβερνείο κ.ά. Στα νότια της 

πόλης, περπατώντας στα παλιά πέτρινα σοκάκια, θα 

επισκεφθούμε τη γειτονιά Σαν Τέλμο, γνωστή για το 

τανγκό, την περιοχή Λα Μπόκα, γνωστή για το 

γήπεδο ποδοσφαίρου, καθώς και το τουριστικό 

Καμινίτο με τα πολύχρωμα σπίτια και μαγαζιά. 

Τέλος, στα βόρεια, θα δούμε την αριστοκρατική 

γειτονιά Ρικολέτα με τα κομψά καφέ και 

εστιατόρια, καθώς και το διάσημο νεκροταφείο 

όπου αναπαύεται η Εβίτα Περόν. Γεύμα σε τοπικό 

εστιατόριο και αναχώρηση για την περιοχή Τίγκρε 

(Tigre) - μία δημοφιλής απόδραση για τους 

κατοίκους του Μπουένος Άιρες, τους Πορτένιος, 

μόλις 35 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, που 

προσφέρεται για ανέμελες βαρκάδες στα 

καταπράσινα κανάλια του Δέλτα του ποταμού 

Παρανά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση.  

4η μέρα: Μπουένος Άιρες, Ελεύθερη μέρα, ΔΩΡΟ του γραφείου μας: παράσταση Tango Show με δείπνο  

Ημέρα ελεύθερη στο Μπουένος Άιρες. Οι δυνατότητες άπειρες. Κάντε τις βόλτες σας σε μια από τις 

ξακουστές γειτονιές της πόλης, όπως το Σαν Τέλμο, τη Λα Μπόκα, τη Ρικολέτα ή το Πουέρτο Μαδέρο. Μιας 

και είμαστε στη χώρα του τανγκό, για το βράδυ έχουμε εξασφαλίσει για εσάς μια παράσταση με δείπνο - 

προσφορά του γραφείου μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.   

 

5η μέρα: Μπουένος Άιρες - Ιγκουασού  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για Ιγκουασού. Οι καταρράκτες του ποταμού 

Ιγκουασού αποτελούν αναμφισβήτητα έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στη Νότια Αμερική. Το 

περιβάλλον μοναδικό - ορμητικά νερά, πλούσια χλωρίδα και πανίδα, εικόνες εκπληκτικές, που θα έχουμε την 

ευκαιρία να απολαύσουμε. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην πόλη Φοζ, στην πλευρά της 

Βραζιλίας. Δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

6η μέρα: Ιγκουασού, Περιήγηση στους Καταρράκτες της Βραζιλιάνικης και της Αργεντίνικης πλευράς 

Ξεκινάμε σήμερα την περιήγησή μας από το κέντρο επισκεπτών της Βραζιλιάνικης πλευράς και στη συνέχεια 

θα ακολουθήσουμε τις παραδοσιακές διαδρομές: τον "Άνω Γύρο" για να θαυμάσουμε την πανοραμική θέα 

των καταρρακτών και τον "Κάτω Γύρο" για να έρθουμε πιο κοντά στη ζούγκλα και τους καταρράκτες. Τέλος, 

τον εντυπωσιακό "Λαιμό του Διαβόλου" (Garganta del Diablo) θα τον θαυμάσουμε κάνοντας μια βόλτα στην 

1000 μέτρων πεζογέφυρα. Συνεχίζουμε περνώντας από την πλευρά της Αργεντινής για να δούμε και το 

υπόλοιπο τμήμα των καταρρακτών. Γεμάτοι πλούσιες εικόνες θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

Διανυκτέρευση. 

 

 

 



7η μέρα: Ιγκουασού - Ρίο ντε Τζανέιρο 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρίο ντε Τζανέιρο ("Ποταμός του Ιανουαρίου"). Άφιξη, τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση ή και μπάνιο στις διάσημες παραλίες του Ρίο. 

Διανυκτέρευση. 

 

8η μέρα: Ρίο ντε Τζανέιρο, Λόφος Κορκοβάντο/Άγαλμα του Χριστού 

Η Κοπακαμπάνα, το Σαμποδρόμιο και το διασημότερο 

στάδιο ποδοσφαίρου του κόσμου, το Μαρακανά, είναι 

μερικά από τα αξιοθέατα της πόλης που θα δούμε 

σήμερα. Στη συνέχεια, με τον οδοντωτό και μέσω του 

Εθνικού Πάρκου Τιζούκα, θα ανέβουμε στον Λόφο 

Κορκοβάντο, όπου βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού-

Λυτρωτή, το σύμβολο του Ρίο και ένα από τα επτά θαύματα 

του σύγχρονου κόσμου, για να απολαύσουμε μια 

πανοραμική θέα της πόλης και του μαγευτικού σκηνικού 

που την περιβάλει. Ακολουθεί γεύμα σε παραδοσιακή 

τσουρασκαρία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση.  

 

9η μέρα: Ρίο ντε Τζανέιρο, Πάο ντε Ασούκαρ 

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας θα ανέβουμε με τελεφερίκ σε έναν πανέμορφο λόφο της πόλης, τον 

Πάο ντε Ασούκαρ (Λόφο της Ζάχαρης), από τον οποίο θα θαυμάσουμε την εκπληκτική θέα της γύρω 

περιοχής. Γεύμα σε παραδοσιακή τσουρασκαρία με τον παραδοσιακό βραζιλιάνικο τρόπο και επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

10η μέρα: Ρίο ντε Τζανέιρο, Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης, Μουσείο του Αύριο - Πτήση για 

Αθήνα 

Σήμερα το πρωί θα γνωρίσουμε το ιστορικό κέντρο της πόλης. Θα δούμε μεταξύ άλλων τον ναό της 

Καντελαρία, τα ανάκτορα, το διάσημο σοκάκι Ouvidor, το ιστορικό καφέ Κολόμπο (1894), που θεωρείται 

ένα από τα καλύτερα του κόσμου κ.ά. Ακολουθεί το κέντρο των εμπορικών κυρίως δραστηριοτήτων του Ρίο, 

το Largo da Carioca, με την περίοπτη θέση της μονής του Αγίου Αντωνίου, ο Καθεδρικός μητροπολιτικός 

ναός με τα υπέροχα βιτρό, το Δημαρχείο, το κρατικό Θέατρο κ.ά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το περίφημο 

Μουσείο του Αύριο (Museu do Amanhã) ένα μουσείο επιστημών, που σχεδιάστηκε από τον Ισπανό 

αρχιτέκτονα Santiago Calatrava και εγκαινιάστηκε το 2015. Γεύμα, μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση 

στην πτήση επιστροφής για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.  

 

11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα 

 

Σημειώσεις  

❖ Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 

παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα  

❖ Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας 

 

 

Αναχωρήσεις: 11/04, 20/05, 17/06         ~         11, 12 μέρες  

 

 

 



Τιμή κατ' άτομο 

Για τις 10 πρώτες κρατήσεις 
Δίκλινο 

 

3ο άτομο  

έως 12 ετών 

 

Μονόκλινο 

11 μέρες ~ 8 διαν/σεις 

11/04 
2.290 € 2.090 € 2.990 € 

12 μέρες ~ 9 διαν/σεις 

20/05 

(1 επιπλέον διανυκτέρευση στο Ρίο 

Ντε Τζανέιρο) 

2.650 € 2.400 € 3.420 € 

12 μέρες ~ 9 διαν/σεις 

17/06 

(1 επιπλέον διανυκτέρευση στο Ρίο 

Ντε Τζανέιρο) 

2.750 € 2.500 € 3.520 € 

                                                                                                         

                                                                                                                        

 

Περιλαμβάνονται 

❖ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με LUFTHANSA ή AIR FRANCE/KLM 

❖ 2 εσωτερικές πτήσεις: Μπουένος Άιρες-Ιγκουασού, Ιγκουασού-Ρίο  

❖ 3 Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο  InterContinental Buenos Aires 5* στο Μπουένος Άιρες 

❖ 2 Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Bourbon Catarratas 5* στο Ιγκουασού 

❖ 3 Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Hilton Copa Cabana 

5* στο Ρίο σε δωμάτια με μερική θέα προς την διάσημη 

παραλία Κόπα Καμπάνα 

❖ Πρωινό καθημερινά  

❖ Ολοήμερη ξενάγηση στο Μπουένος Άιρες με γεύμα σε 

τοπικό εστιατόριο και βόλτα με πλοίο στην περιοχή 

Τίγκρε στο Δέλτα του ποταμού Παρανά 

❖ ΔΩΡΟ: Tango Show με δείπνο στο Μπουένος Άιρες  

❖ Ξενάγηση της Βραζιλιάνικης και της Αργεντίνικης πλευράς των Καταρρακτών του Ιγκουασού   

❖ 2 δείπνα στο ξενοδοχείο του Ιγκουασού  

❖ 3 ξεναγήσεις στο Ρίο ντε Τζανέιρο και επίσκεψη στο περίφημο Μουσείο του Αύριο 

❖ 3 γεύματα σε τσουρασκαρίες στο Ρίο ντε Τζανέιρο  

❖ Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  

❖ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 

 



Δεν Περιλαμβάνονται  

❖ Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά ταξιδιωτική ασφάλεια και 

ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: 950 €  

❖ Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα  

 

 

Οι πτήσεις μας με LUFTHANSA ή AIR FRANCE/KLM 

 

 

 

 

Πτήσεις 

με KLM 

11 μέρες ~ 8 διαν/σεις 

11/04 

KL1576 ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 17:20 - 19:55 

KL 701 
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΜΠΟΥΕΝΟΣ 

ΑΪΡΕΣ 
20:55 - 05:30+1 

20/04 KL 706 
ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ - 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 
21:55 - 14:25+1 

21/04 KL 1581 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 21:15 - 01:30+1 

  

Πτήσεις 

με KLM/Air France 

12 μέρες ~ 9 διαν/σεις 

20/05 

KL1576 ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 17:20 - 19:55 

KL 701 
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΜΠΟΥΕΝΟΣ 

ΑΪΡΕΣ 
20:55 - 05:30+1 

30/05 AF 443 ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ - ΠΑΡΙΣΙ 21:55 - 14:10+1 

31/05 AF 1032 ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ 20:45 - 00:55+1 

  

 Πτήσεις 

με Lufthansa 

12 μέρες ~ 9 διαν/σεις 

17/06 

LH 1283 ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 18:25 - 20:30 

LH 510 
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΜΠΟΥΕΝΟΣ 

ΑΪΡΕΣ 
21:40 - 06:25+1 

27/06 LH 501 ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ - ΜΟΝΑΧΟ 20:50 - 13:15+1 

28/06 LH 1754 ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 15:10 - 18:35+1 

 


