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ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Η Αργεντινή  θα  μπορούσε  να  χαρακτηριστεί  ως  η  χώρα  των  αντιθέσεων.  Από  τη  μία  σε

προσκαλεί να μάθεις ερωτικό τανγκό, να γευτείς την τοπική κουζίνα και να εξερευνήσεις το

μοναδικό τοπίο της και από την άλλη πιστεύεις πως βρίσκεσαι σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα.

Από τις «πάμπες» της Αργεντινής, στην άγρια ομορφιά των καταρρακτών του Ιγκουασού στο

κοσμοπολίτικο Μπουένος Άιρες,  το Παρίσι  της Νοτίου Αμερικής και  τα μοναδικά τοπία του

Βορρά στη Σάλτα.. Μια περιοχή του πλανήτη που αποτελεί πόλο έλξης για τον ταξιδιώτη, γιατί

συγκεντρώνει φυσικό κάλλος και πλούσια ιστορία. Οι δραματικές αντιθέσεις σε όλα τα επίπεδα

κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον και κάνουν ένα τέτοιο ταξίδι, ταξίδι ζωής.
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ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ -ΣΑΛΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ημέρα 1η: Αθήνα / Θεσσαλονίκη – Μπουένος Άιρες
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Μπουένος Άιρες.

Ημέρα 2η: Μπουένος Άιρες
Πτήση για το εκπληκτικό Μπουένος Άιρες. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Ημέρα 3η: Μπουένος Άιρες – Επίσκεψη πόλης – Τάνγκο σόου
Πρωινό  στο  ξενοδοχείο  και  στη  συνέχεια  θα  ξεκινήσουμε  την  επίσκεψη  της  πόλης.  Θα
ξεκινήσουμε από το σύμβολό της τον Οβελίσκο, Θα επισκεφθούμε την ιστορική πλατεία Μαΐου,
όπου βρίσκεται η περίφημο Κάσα Ροσαδα, το Καμπίλδο και ο καθεδρικός ναός του Μπουένος
Άιρες με τον τάφο του Σαν Μάρτιν και την πλατεία Αλβεάρ. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε
στην Μπόκα, τη θρυλική γειτονιά του τάνγκο, όπου θα επισκεφθούμε το ιστορικό δρομάκι Eλ
Καμινίτο με τα γραφικά σπίτια και τους αυτοσχέδιους χορευτές τανγκό και το διάσημο στάδιο
του ποδοσφαιρικού συλλόγου Boca Juniors, Λα Μπομπονέρα. Θα συνεχίσουμε την περιήγησή
μας στην κομψή γειτονιά της Ρεκολέτα, θα περάσουμε από τις γειτονιές του Παλέρμο, του Σαν
Τέλμο και του Πουέρτο Μαδέρο, τα πάρκα Λεσάμα, 3ης Φεβρουαρίου και το εμπορικό κέντρο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση γιατί το βράδυ θα έχουμε την μοναδική εμπειρία
μιας παράστασης με μουσική και χορευτική επίδειξη τάγκο.  Η παράσταση αποτελείται  από
περισσότερους από 30 καλλιτέχνες στη σκηνή,  συμπεριλαμβανομένης   μουσικής  μπάντας,
τραγουδιστών  και  επαγγελματιών  χορευτών,  σε  μια  εντυπωσιακή  παραγωγή.  Είναι  μια
δυναμική  και  έντονη  παράσταση  που  συνεπαίρνει  τον  θεατή,  σε  ένα  πολύ  ιδιαίτερο
περιβάλλον. Περιλαμβάνεται μενού τριών πιάτων με επιλογή ορεκτικών, κύριων πιάτων και
επιδορπίων, με ποτά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
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Ημέρα 4η: Μπουένος Άιρες -Δέλτα Τίγκρε - Σαν Ισίδωρο
Πρωινό  στο  ξενοδοχείο  και  στη  συνέχεια  θα  αναχωρήσουμε  με  κατεύθυνση  βόρεια  του
Μεγάλου  Μπουένος  Άιρες,  για  το  φυσικό  τοπίο  του  Δέλτα  και  των  νησιών  του,  όπου  θα
εκτιμήσουμε τη γενναιοδωρία της φύσης σε ένα μοναδικό περιβάλλον  Ο τρόπος ζωής των
Ισλένιος  «isleños» (άνθρωποι που ζουν στα νησιά) είναι πολύ ξεχωριστός. Κατά τη διάρκεια
της ωριαίας κρουαζιέρας στο Δέλτα  θα θαυμάσουμε το φυσικό περιβάλλον και θα γνωρίζουμε
τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής των κατοίκων. Στη συνέχεια θα δούμε  τις κομψές κατοικίες
που βρίσκονται στις γειτονιές των βόρειων προαστίων και θα επισκεφθούμε τη γειτονιά του
San Isidro  (στάση)  και  τον Καταπληκτικό  Καθεδρικό  Ναό.  Στο  δρόμο της  επιστροφής στο
Μπουένος Άιρες, θα περάσουμε δίπλα στην Προεδρική Κατοικία (Quinta de Olivos), όπου όλοι
οι πρόεδροι της Αργεντινής χρησιμοποιούν για να ζουν κατά τη διάρκεια των Προεδριών τους.

Ημέρα 5η: Μπουένος Άιρες – Καταρράκτες Ιγκουαζού
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Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση μας στο Ιγκουαζού. Άφιξη
και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 

Ημέρα 6η: Καταρράκτες Ιγκουαζού επίσκεψη από την πλευρά της Αργεντινής
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στην συνέχεια θα ξεκινήσουμε την επίσκεψη στους καταρράκτες
στην μεριά της Αργεντινής μέσω μιας σειράς από πλατφόρμες σε διάφορα επίπεδα οι οποίες
θα μας προσφέρουν ανεμπόδιστη και  πανοραμική θέα των καταρρακτών. Η επίσκεψη στο
πάρκο  περιλαμβάνει  επίσης  μια  βόλτα  με  το  οικολογικό  τρένο  της  ζούγκλας.  Η  κυκλική
διαδρομή των περίπου 1.200 μέτρων από τα χαμηλότερα μονοπάτια μάς επιτρέπει να δούμε
πανοραμικά η από πολύ κοντά τους περισσότερους καταρράκτες. Οι διάδρομοι στα υψηλότερα
σημεία, θα μας οδηγήσουν σε πολλούς από τους κύριους καταρράκτες μεταξύ των οποίων το
περίφημο  και  πολύ  εντυπωσιακό  λαρύγγι  του  διαβόλου.  Από  το  μπαλκόνι  μπροστά  στον
καταρράκτη  θα  απολαύσουμε  το  εντυπωσιακό,  άγριας  ομορφιάς  θέαμα  του  μεγαλύτερου
καταρράκτη  που  πέφτει  από  μεγάλο  υψόμετρο  με  άγριο  στροβιλισμό στο  βάθος  του
φαραγγιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

Ημέρα 7η: Καταρράκτες Ιγκουαζού επίσκεψη από την πλευρά της Βραζιλίας
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την επίσκεψη στους καταρράκτες και
το πάρκο στην μεριά της Βραζιλίας. Θα έχουμε μια εντυπωσιακή πανοραμική θέα στους 275
καταρράκτες που αποτελούν το σύνολο των καταρρακτών του Ιγκουαζού εκ των οποίων οι
τέσσερις  από  τους  πιο  σημαντικούς  βρίσκονται  στην  πλευρά  της  Βραζιλίας  και  είναι  οι:
Floriano, Deodoro, Benjamín Constant και μέρος από το περίφημο λαρύγγι   του διαβόλου.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

Ημέρα 8η: Καταρράκτες Ιγκουαζού – Σάλτα επίσκεψη πόλης
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Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο του Ιγουαζού για την πτήση μας στην
Σάλτα.  Υπερήφανη  για  την  ιστορία  της,  είναι  η  πόλη  της  Αργεντινής  που  έχει  διατηρήσει
καλύτερα  το  αποικιακό  παρελθόν  της  και  τις  πρώτες  δεκαετίες  της  περιόδου  μετά  την
ανεξαρτησία. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες εκείνης της εποχής στο ιστορικό κέντρο της πόλης
όπως εκκλησίες, μοναστήρια, κυβερνητικά κτίρια και ιδιωτικές κατοικίες. Όλα αυτά αποτελούν
μέρος της διαδρομής αυτής της περιήγησης στην πόλη με την άφιξη. Θα ξεκινήσουμε  από την
περίφημη πλατεία Plaza 9 de Julio, που περιβάλλεται από την Βασιλική του καθεδρικού ναού,
το  Cabildo  (το  καλύτερα  διατηρημένο  ιστορικό  μουσείο  εκείνων  που  υπάρχουν  ακόμη  σε
ολόκληρη τη χώρα) και το πολιτιστικό κέντρο Αμέρικα, μεταξύ άλλων κτιρίων. Στη συνέχεια θα
περάσουμε  από τη Μικρή Βασιλική του Σαν Φρανσίσκο, το μοναστήρι του Σαν Μπερνάρδο, το
μνημείο  του στρατηγού  Martín  Miguel  de Güemes,  τον λόφο του Σαν Μπερνάρντο και  το
μνημείο  της  20ής  Φεβρουαρίου.  Ακολουθεί  επίσκεψη  της  πόλης  του  Σαν  Λορέντζο,  που
βρίσκεται 20 λεπτά από το κέντρο της πόλης, στους πρόποδες των Yungas. Στο δρόμο της
επιστροφής  στη  Σάλτα,  θα  επισκεφθούμε  την  αγορά  χειροτεχνίας,  όπου  εκτίθενται  και
πωλούνται πιστοποιημένα χειροτεχνήματα από διαφορετικές γωνιές της επαρχίας. Η εκδρομή
περιλαμβάνει στάσεις στο λόφο San Bernardo, το μνημείο του Gral. Güemes, τη χαράδρα του
San Lorenzo και την αγορά χειροτεχνίας.

Ημέρα 9η: Σάλτα - Ολοήμερη εκδρομή στην Κεμπράδα ντε Χουμαχουάκα - Χουχούι
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στην συνέχεια θα ξεκινήσουμε για την ολοήμερη  εκδρομή μας. 
Η Κεβράδα ντε Χουμαχουάκα είναι  ένα από τα λίγα μέρη του πλανήτη που ανακηρύχθηκε
μνημείο Παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO στην κατηγορία Πολιτιστικού
Τοπίου, το οποίο υπογραμμίζει τόσο την εξαιρετική φύση όσο και την ανθρώπινη δράση στο
περιβάλλον σε όλη την ιστορία. Το διάσημο ρεύμα Jujuy είναι μια έκρηξη χρωμάτων, τόσο
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στους λόφους που το πλαισιώνουν όσο και στα ρούχα και το πνεύμα των ανθρώπων που ζουν
εκεί.
Η εκδρομή ακολουθεί την Εθνικής Διαδρομής 9, αφήνοντας πίσω την πόλη του Σαν Σαλβαδόρ
ντε  Τζούγκι  και  μπαίνει  στη χαράδρα μέσω της Κουέστα ντε Μπαρσένα.  Το Βολκάν και  η
Τουμπάγια είναι οι πρώτες πόλεις που θα δούμε, πριν απομακρυνθούμε μερικά χιλιόμετρα
δυτικά για να φθάσουμε στην εκθαμβωτικής ομορφιάς Πουραμαμάρκα και το μαγικό σκηνικό
της: το Σέρο ντε λος Σιέτε Κολόρες. Εδώ μπορούμε να επισκεφθούμε την ιστορική εκκλησία και
την αγορά που καταλαμβάνει την κεντρική πλατεία της. Οι επόμενες στάσεις είναι η Τιλκάρα
όπου θα επισκεφθούμε  τον περίφημο αρχαιολογικό  χώρο προ-Ίνκας  εποχής Πουκαρά και
αργότερα,  αφού  περάσει  τον  Τροπικό  του  Αιγόκερω,  την  πόλη  Ουκία,  της  οποίου  το
παρεκκλήσι είναι από τα πιο όμορφα της περιοχής. Σε αυτό το τμήμα ξεχωρίζουν οι λόφοι που
είναι  γνωστοί  ως  Λα  Πογέρα   ντε  λα  Κόγια  και  Λας  Σενιορίτας.  Η  πόλη  Χουμαχουάκα
σηματοδοτεί  το υψηλότερο σημείο της εκδρομής, 3000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της
θάλασσας. Εκεί μπορείτε προαιρετικά να απολαύσετε μεσημεριανό γεύμα και μια περιήγηση
στο ιστορικό κέντρο, όπου ξεχωρίζουν ο καθεδρικός ναός, και το Μνημείο της Ανεξαρτησίας,
που ονομάζεται επίσης Ελ Ίντιο.
Η  επιστροφή  στη  Σάλτα  γίνεται  με  την  ίδια  διαδρομή,  αλλά  ο  απογευματινός  ήλιος  σας
επιτρέπει  να  απολαύσετε  τους λόφους που βρίσκονται  στην  ανατολική  πλευρά,  ειδικά την
αξιοθαύμαστη Παλέτα ντε Πιντόρ, η οποία σχηματίζει ένα πλαίσιο στην πόλη Μαϊμαρά.

Ημέρα 10η: Σάλτα – Ολοήμερη εκδρομή στο Καγιαφάτε
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Η περιήγηση ξεκινά στις πόλεις της κοιλάδας Λέρμα: Σερίγιος, Λα Μερσέδ και Ελ Καρίλ. Η
κοιλάδα είναι περιτριγυρισμένη από χαμηλούς λόφους και επίπεδες περιοχές με καλλιέργειες
καπνού, πρώτης ποιότητας, καλαμπόκι και άλλα δημητριακά.
Αργότερα, εμφανίζεται το Κορονέλ Μόλδες, προσελκύοντας την προσοχή μας με τις εσοχές
του  στο  πλάι  του δρόμου και,  στη  συνέχεια,  προς τα  ανατολικά,  θα  δούμε  τον  γιγαντιαίο
καθρέφτη της δεξαμενής Cabra Corral. Το υπέροχο Κεμπράδα ντε λας Κόντσας ξεκινά από τη
μικρή πόλη της Αλεμάνια (πρώην αφετηρία του σιδηροδρομικής γραμμής C-13). Μία διαδρομή
83 χιλιομέτρων κατά την οποία η θέα είναι φοβερή, λόγω των χρωμάτων των λόφων και των
απίστευτων σχημάτων που δημιουργήθηκαν εδώ και χιλιάδες χρόνια λόγω της διάβρωσης του
νερού και του ανέμου. Το αμφιθέατρο, το Γκαργάντα ντελ Ντιάμπλο, ο Οβελίσκος, ο Φρύνος, ο
Μοναχός,  τα  Κάστρα  και  το  Τρές  Κρούσες  παρατηρητήριο  είναι  τα  πιο  αναγνωρισμένα
αξιοθέατα, αν και κάθε μέτρο αυτού του μονοπατιού είναι εκπληκτικό.
Η  άφιξη  στο  Καγιαφάτε  γίνεται  αντιληπτή  από  την  είσοδο  στην  περιοχή  των  πρώτων
αμπελώνων, προέλευσης των διάσημων κρασιών της Σάλτα, οι οποίοι τις τελευταίες δεκαετίες
έχουν προσθέσει τις ποικιλίες Malbec, Cabernet Sauvignon και άλλα κόκκινα σταφύλια στις
παραδοσιακές τους ποικιλίες. Μεγάλα οινοποιεία και μπουτίκ καταλαμβάνουν ολόκληρη την
περιοχή  και  η  εκδρομή  περιλαμβάνει  επίσκεψη  σε  ένα  από  αυτά.  Μετά  το  γεύμα  (δεν
περιλαμβάνεται) υπάρχει χρόνος για να επισκεφθείτε το κέντρο της πόλης και στη συνέχεια η
επιστροφή πραγματοποιείται με την ίδια διαδρομή. Ωστόσο, το πανόραμα δεν είναι το ίδιο με
την έξοδο,  καθώς τα βραδινά φώτα φωτίζουν τα κοκκινωπά τοπία της Κεμπράδα ντε  λας
Κόντσας.

Ημέρα 11η: Σάλτα - Μπουένος Άιρες – Αθήνα / Θεσσαλονίκη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση μας στο
Μπουένος Άιρες, Άφιξη και μεταφορά στο διεθνές αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Ημέρα 12η: Αθήνα / Θεσσαλονίκη
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Μετά από ολονύκτια πτήση άφιξη στην Ελλάδα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.
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ΤΙΜΕΣ  Κατ’ άτομο (από)

Ταξίδι Διατροφή Αναχωρήσεις Διαμονή 2κλινο 1κλινο
Φόροι

Είσοδοι

ΜΠΟΥΕΝΟΣ
ΑΪΡΕΣ

ΚΑΤΑΡ.
ΙΓΚΟΥΑΖΟΥ

ΣΑΛΤΑ

12 ημέρες

BB
ΠΡΩΙΝΟ

Καθημερινά
από 01/04 – 20/12

4* 1.450 +490 +720

** Οι τιμές δεν ισχύουν για την περίοδο των εορτών **

To Ταξίδι σας προσφέρει: 

 Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου σταθμού Αθήνα – Μπουένος - Αθήνα

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Μπουένος Άιρες - Ιγκουαζού - Σάλτα - Μπουένος Άιρες

 3 διανυκτερεύσεις στο Μπουένος Άιρες σto ξενοδοχείο Cyan Recoleta 4* με πρωινό

 3 διανυκτερεύσεις στους Καταρράκτες Ιγκουαζού σto ξενοδοχείο O2 4* με πρωινό

 3 διανυκτερεύσεις στη Σάλτα στο ξενοδοχείο Design suites 4* με πρωινό

 Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

 Αγγλόφωνο τοπικό ξεναγό

 Εισόδους  στα  εθνικά  πάρκα  στους  καταρράκτες  και  στα  μέρη  που  περιγράφονται  στις

επισκέψεις

 Ασφάλεια Αστικής ευθύνης

 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες για τον προορισμό

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

× Τοπικοί φόροι ξεν/χείων περίπου 1,5 € το άτομο την ημέρα που πληρώνονται επιτόπου

× Φιλοδωρήματα

× Αχθοφορικά

× Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση

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

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ - ΚΑΤ. ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ  – 12 ημ. 9



ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

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

χώρα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά

τη ζήτηση κράτησης δεν υπάρχει  διαθεσιμότητα στον συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει

αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο.

 Ανάλογα με την εποχικότητα ενδέχεται να υπάρχουν επιβαρύνσεις στα κοστολόγια.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ

Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους 

γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας www.  roundtravel  .gr   και να έχετε 

υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής.
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