
 
 

Μπουένος Άιρες 

 

Το Μπουένος Άιρες είναι μία μαγική πόλη χτισμένη σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα. Το όνομά 

της σημαίνει «Καλοί Άνεμοι» κι η ομορφιά των φυσικών τοπίων της, κόβει την ανάσα. Συχνά 

αποκαλείται το «Παρίσι του Νότου» ή το «Παρίσι της Νότιας Αμερικής» κι είναι η μεγαλύτερη 

πόλη, το μεγαλύτερο λιμάνι κι η πρωτεύουσα της Αργεντινής. Η πλούσια ιστορία της, τα 

πολιτιστικά δρώμενα, τα πολύχρωμα τσίγκινα σπίτια και τα παζάρια γεμάτα αντίκες σαγηνεύουν 

όποιον τα αντικρίσει. Είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη του κόσμου και μία από τις πιο 

ενδιαφέρουσες της Νότιας Αμερικής. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι οι δύο όψεις που 

διαθέτει: από τη μία πλευρά είναι σύγχρονη, κοσμοπολίτικη και γεμάτη κόσμο, από την άλλη 

όμως τη στολίζουν παλιά, καλοδιατηρημένα σπίτια κι η κουλτούρα της Νότιας Αμερικής. Τους 

δρόμους της κατακλύζει η μελωδική φωνή του τραγουδιστή του τάνγκο Κάρλος Γαρδέλ. Η 

Αιώνια Πόλη, με την έντονη νυχτερινή ζωή και τους φιλόξενους, παθιασμένους κατοίκους, 

χαρακτηρίζεται από την ερωτική, μποέμ κι επαναστατική ατμόσφαιρα. Χορέψτε τάνγκο κι 

απολαύστε αργεντινικό κρασί στο καθηλωτικό Μπουένος Άιρες. 
 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθείτε το Μπουένος Άιρες είναι από τον Απρίλιο μέχρι τον 

Ιούνιο (φθινόπωρο) κι από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο (άνοιξη). Αυτούς τους μήνες οι 

θερμοκρασίες είναι ήπιες κι έχει λιγότερους τουρίστες. 

 

 

 

 Μπουένος Άιρες – Θερμοκρασία 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 20 19 17 14 10 8 7 9 10 13 16 18 

Μεγ(°C) 30 29 26 23 19 16 15 17 19 23 25 28 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 

 Ψωνίστε στην υπαίθρια αγορά San Telmo 

 Περιπλανηθείτε στο Recoleta Cemetery 

 Παρακολουθήστε ένα Τάνγκο Σόου 

 Πιείτε έναν καφέ στο Café Tortoni, την καφετέρια που άνοιξε το 1858 

 Περπατήστε στην παραθαλάσσια περιοχή Puerto Madero 

 Βγάλτε μοναδικές φωτογραφίες στην Plaza de Mayo 

 Επισκεφθείτε το μουσείο Λατινοαμερικανικής τέχνης MALBA 

 Παρακολουθήστε μία παράσταση μπαλέτου ή όπερας στο παγκοσμίου φήμης Teatro 

Colón 

 Χαλαρώστε στο Βοτανικό Κήπο 

 Περιηγηθείτε στην πολύχρωμη γειτονιά La Boca 

 Διασκεδάστε στην περιοχή Palermo 

 Παρακολουθήστε τους Boca Juniors στο γήπεδο La Bombonera  

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Αργεντινή 

 Γλώσσα: Ισπανικά 

 Ζώνη Ώρας: -6 

 Νόμισμα: Πέσο Αργεντινής 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 17 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Την πόλη εξυπηρετεί άριστα διαμορφωμένο συγκοινωνιακό σύστημα που 

περιλαμβάνει τραίνα και λεωφορεία. Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα συναντήσετε 

πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να 

επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. 

 Συνάλλαγμα: Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο 

στην πόλη, κι όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί σας λίγα Πέσο από την 

Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα. Στα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital Exchange 

έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και την 

πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα με τη σχετική ένδειξη, ωστόσο 

κάποια από αυτά έχουν επιπλέον χρέωση 3-5% του αρχικού ποσού. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στο Μπουένος Άιρες, να προμηθευτείτε 

μία sim κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. 

Φυσικά, τα περισσότερα ξενοδοχεία, καφετέριες κι εστιατόρια διαθέτουν δωρεάν σύνδεση 

στο διαδίκτυο.  

 
*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο.  

 

 

Συνδυάστε το ταξίδι σας στο Μπουένος Άιρες με: 

 

 Ελ Καλαφάτε 

 Ουσουάια 

 Μοντεβιδέο 

 Σαντιάγκο (Χιλή) 

 Καταρράκτες Ιγκουαζού 

 Ρίο Ντε Τζανέιρο 

 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 

1) La Boca 

 

Η γειτονιά La Boca είναι γεμάτη με εμβληματικά, 

πολύχρωμα κτήρια κι ανθρώπους που χορεύουν 

στους δρόμους της. Πρόκειται για τις πιο 

φωτογραφημένες γειτονιές της πόλης. Φιλοξενεί 

δύο σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα: το δρόμο El 

Camino, γεμάτο έργα καλλιτεχνών και το La 

Bombonera, το στάδιο του παγκοσμίου φήμης 

αθλητικού συλλόγου Boca Juniors. 

 

 

 

 

2) MALBA 

 

Το Museo de Arte Latinoamericano de Buenos 

Aires είναι το κορυφαίο μουσείο σύγχρονης τέχνης 

στην Αργεντινή, με έργα από εμβληματικούς 

καλλιτέχνες της Λατινικής Αμερικής, όπως η Φρίντα 

Κάλο κι ο Ντιέγκο Ριβέρα, αλλά κι έργα λιγότερο 

γνωστών καλλιτεχνών. Αφιερώστε μερικές ώρες 

για να εξερευνήσετε αυτήν την εκτεταμένη χώρα 

των θαυμάτων κι εμβαθύνετε τις γνώσεις σας σε 

σχέση με τους Λατιοαμερικάνους καλλιτέχνες του 

περασμένου αιώνα. 

 

 

 

3) Puerto Madero 

 

Πρόκειται για μία σύγχρονη, κοσμοπολίτικη 

γειτονιά κατά μήκος της θάλασσας κι αξίζει 

σίγουρα μία βόλτα. Φροντίστε να επισκεφθείτε το 

κομψό Puente de la Mujer (Γέφυρα των Γυναικών). 

Το όνομά της προήλθε από τους δρόμους της 

περιοχής που έχουν πάρει το όνομά τους μόνο 

από γυναίκες. Στο λιμάνι θα βρείτε και δύο πλωτά 

μουσεία που αξίζει να επισκεφθείτε. Εναλλακτικά 

μπορείτε να ρίξετε μία ματιά στον Ατλαντικό 

Ωκεανό, στο Reserva Ecológica. 

 

 

 

 



4) Plaza de Mayo 

 

Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό σημείο της 

πόλης. Αφιερώστε λίγο χρόνο σε αυτήν την 

ιστορικής και πολιτικής σημασίας πλατεία και 

θαυμάστε το Casa Rosada, στο οποίο εργάζεται ο 

Πρόεδρος της Αργεντινής. Αυτό το υπέροχο, ροζ 

κτήριο, με τους ιδιαίτερα ντυμένους φρουρούς 

είναι ιδανικό για φωτογραφίες. Η πλατεία αυτή 

αποτελεί το επίκεντρο των διαδηλώσεων. 

 

 

 

 

5) Corrientes Avenue 

 

Είναι «ο δρόμος που δεν κοιμάται ποτέ» κι αν τον 

περπατήσετε, θα διασχίσετε όλη την πόλη. Η 

πολυσύχναστη αυτή λεωφόρος περνά από το 

Microcentro, την οικονομική περιοχή, τη Calle 

Florida και το Obelisco. Γύρω από την πλατεία θα 

βρείτε αρκετά βιβλιοπωλεία, καφετέριες, παμπ, 

θέατρα και καταστήματα. Θα συναντήσετε πολλές 

ομάδες ξεναγήσεων γύρω από τη πλατεία αν 

θέλετε να μάθετε την ιστορία της. 

 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 

 Asado 

 

Αυτό το φαγητό δεν θέλει συστάσεις. Ωστόσο, αν 

δεν το γνωρίζετε, πρόκειται για κομμάτια κρέατος 

αλατισμένα και ψημένα στην τελειότητα. Η 

Αργεντινή φημίζεται για τα κρέατά της. Το κρέας 

συνήθως συνοδεύεται από σαλάτα, αν και μερικά 

εστιατόρια το συνοδεύουν με πατάτες τηγανιτές. 

Αποτελεί παράδοση και τελετουργικό για τις 

οικογένειες της Αργεντινής και το απολαμβάνουν 

με κάθε ευκαιρία. 

 

 

 

 

 



 Locro 

 

Αυτό το θρεπτικό και γευστικό πιάτο ταπεινής 

προέλευσης συνήθως καταναλώνεται τις εθνικές 

εορτές, όπως 25 Μαΐου και 9 Ιουλίου. Πρόκειται για 

στιφάδο με φασόλια, καλαμπόκι, λουκάνικα κι 

αλλαντικά. Συνήθως είναι πικάντικο, με βελούδινη 

υφή και χαρακτηριστικό κίτρινο ή κόκκινο χρώμα. 

Αυτό το πιάτο συχνά θα το βρείτε σε μικρά 

εστιατόρια που σερβίρουν παραδοσιακή 

αργεντινική κουζίνα. 

 

 

 

 Τάνγκο Σοου 

 

«Χωρίς τους δρόμους και το σούρουπο του 

Μπουένος Άιρες δεν μπορεί να γραφτεί ένα 

τάνγκο» έγραψε κάποτε ο φημισμένος ποιητής 

Jorge Luis Borges για την αγαπημένη του πόλη. Η 

μουσική σκηνή της Αργεντινής παραμένει πάντα 

ζωντανή και γεμάτη κόσμο. Θαυμάστε αυτόν τον 

ερωτικό κι αισθησιακό χορό σε μία από τις 

αμέτρητες υπόγειες μιλόγκες (αίθουσες χορού), με 

τις ζωντανές ορχήστρες και τους ταλαντούχους 

χορευτές. 

 

 

 Ψώνια 

 

Οι κάτοικοι της Αργεντινής δεν πετάνε ποτέ τίποτα 

και για αυτό η πόλη είναι γεμάτη με εξαιρετικής 

ποιότητας έπιπλα, ρούχα και διάφορα χρηστικά 

αντικείμενα. Ενώ υπάρχουν πολλά εσωτερικά 

εμπορικά κέντρα, οι υπαίθριες αγορές, γνωστές κι 

ως «ferias»,  είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσες. Οι πιο 

γνωστές είναι η San Telmo, η Feria Plaza Francia, η 

Mataderos, η Feria de Parque Centenario κι η 

Feria de Libros Parque Rivadavia. 


