
 

 

Ρίο ντε Τζανέιρο 
 

 

Ρίο ντε Τζανέιρο σημαίνει «Ποταμός του Ιανουαρίου». Η τοποθεσία του είναι μοναδική, καθώς 

είναι χτισμένο πάνω στο λόφο Γκουαναμπάρα και βρέχεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Συχνά 

χαρακτηρίζεται ως «ο επίγειος παράδεισος» και «η πόλη των ηδονών». Οι Καρριόκας, οι κάτοικοι 

της πόλης, λένε πως «ο Θεός είναι κάτοικος του Ρίο». Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη 

Βραζιλία, η τρίτη μεγαλύτερη μητρόπολη στη Νότια Αμερική και μία από τις πιο 

πυκνοκατοικημένες πόλεις του κόσμου. Χαρακτηρίζεται από χρυσές αμμουδιές, μαγικά 

ηλιοβασιλέματα, απότομους βράχους, ζούγκλες, απέραντο ωκεανό, ποδόσφαιρο, ερωτική 

διάθεση, ποτό και φυσικά, σάμπα. Φιλοξενεί το πιο διάσημο καρναβάλι του κόσμου, γεμάτο 

ρυθμό, μουσική και χρώματα. Το Ρίο είναι γεμάτο έντονες αντιθέσεις, με τα πολυτελή ξενοδοχεία 

και ουρανοξύστες χτισμένα δίπλα στις φαβέλες (παραγκουπόλεις). Είναι η χώρα του καφέ, του 

κακάο και του καουτσούκ, με τεράστιες φυτείες μπανάνας και ζαχαρακάλαμου, η χώρα του 

χρυσού και των πολύτιμων λίθων. Θαυμάστε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες του 

κόσμου να λικνίζονται αισθησιακά στους ρυθμούς της σάμπα στη χώρα του έρωτα, της 

μουσικής, του χορού και του ηλίου. 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθείτε το Ρίο ντε Τζανέιρο είναι μεταξύ του Δεκεμβρίου και του 

Μαρτίου. Αυτό το διάστημα ο καιρός είναι ζεστός κι αρκετά ηλιόλουστος για να εξερευνήσετε τις 

παραλίες. Τη σαγηνευτική σάμπα και την απίστευτη, πανοραμική θέα της πόλης μπορείτε να τα 

απολαύσετε όλο το χρόνο. Αν θέλετε να βιώσετε το Καρναβάλι του Ρίο, προγραμματίστε την 

επίσκεψή σας για το Φεβρουάριο.  

 

 

 Ρίο ντε Τζανέιρο – Θερμοκρασία  
 

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

Ελαχ(°C) 23 24 23 22 20 19 18 19 19 20 21 22 

Μεγ(°C) 29 30 29 28 26 25 25 26 25 26 27 29 

 

 

 

 Ρίο ντε Τζανέιρο – Θερμοκρασία Θάλασσας  
 

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

θερμ(°C) 25 26 26 25 24 23 22 22 22 22 24 25 

 

 

Με  μία ματιά 

 

 Ανεβείτε στο Άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή 

 Περιηγηθείτε σε μία από τις φαβέλες 

 Ανεβείτε τα σκαλιά της Escadaria Selarón 

 Επισκεφθείτε το Museum of Tomorrow 

 Απολαύστε ένα σάμπα σόου 

 Παρακολουθήστε έναν αγώνα ποδοσφαίρου στο Maracanã Stadium 

 Κάντε πεζοπορία στο δάσος Tijuca 

 Χαλαρώστε στη φυσική λίμνη Lagoa 

 Περπατήστε στο Βοτανικό Κήπο 

 Θαυμάστε την αρχιτεκτονική παριζιάνικου στιλ στο Teatro Municipal 

 Ανεβείτε με τελεφερίκ κι απολαύστε τη θέα από το Βουνό της Ζάχαρης 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Βραζιλία 

 Γλώσσα: Πορτογαλικά 

 Ζώνη Ώρας: -6 

 Νόμισμα: Ρεάλ Βραζιλίας 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 15 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Το Ρίο ντε Τζανέιρο εξυπηρετεί άριστα διαμορφωμένο συγκοινωνιακό 

σύστημα που περιλαμβάνει μετρό, τραμ, λεωφορεία και τραίνα. Στην περίπτωση που 

επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα στο αεροδρόμιο θα βρείτε αρκετές εταιρίες ενοικίασης 

αυτοκινήτων. 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 ρεάλ 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 όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στο Ρίο ντε Τζανέιρο, 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 Ρίο ντε Τζανέιρο με: 

 

 Μπουένος Άιρες 

 Φορταλέζα 

 Λίμα 

 Μάτσου Πίτσου 

 Καταρράκτες Ιγκουαζού 

 Καρταχένα (Κολομβία) 

 Σαντιάγκο (Χιλή) 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 

1) Άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή 

 

Ως ένα από τα πιο εμβληματικά τουριστικά 

αξιοθέατα του Ρίο, κανένα ταξίδι εδώ δεν μπορεί να 

ολοκληρωθεί χωρίς μία επίσκεψη σε αυτό το 

ονειρεμένο ορόσημο. Το εντυπωσιακό αυτό 

άγαλμα είναι σκαλισμένο στην κορυφή του 

βουνού Κορκοβάντο, σε ύψος 710 μέτρων. Έχει 

ύψος 32 μέτρα και προσφέρει πανοραμική θέα σε 

όλη την πόλη. Στο άγαλμα μπορείτε να φτάσετε με 

τραίνο και λεωφορείο. Εναλλακτικά, μπορείτε να 

ακολουθήσετε το μονοπάτι πεζοπορίας. 

 

 

2) Βουνό της Ζάχαρης 

 

Γνωστό και ως Pão de Açúcar ή Sugarloaf είναι 

ένα τουριστικό αξιοθέατο που είναι ίσης σημασίας 

με το Άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή. Το βουνό 

βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον ωκεανό, 

δημιουργώντας ένα υπέροχο μπλε φόντο. Την 

κορυφή μπορείτε να την προσεγγίσετε με 

τελεφερίκ. Οι πιο γενναίοι μπορείτε να 

αναρριχηθείτε στον απότομο βράχο. Η θέα από 

εδώ είναι εκπληκτική, καθώς μπορείτε να δείτε 

πανοραμικά όλο το Νότιο Ρίο ντε Τζανέιρο. 

 

 

3) Vidigal 

 

Το Ρίο ντε Τζανέιρο είναι ένα από τα λίγα μέρη στη 

Βραζιλία που μπορούν οι τουρίστες να 

επισκεφθούν με ασφάλεια μία φαβέλα κι η πιο 

όμορφη είναι η Vidigal. Σήμερα διαθέτει μία 

ακμάζουσα νυχτερινή ζωή τα Σαββατοκύριακα, με 

μπαρ που διαθέτουν υπέροχη θέα, σνακ κι 

ιδιαίτερα κοκτέιλ. 

 

 

 

 

 

 

 



4) Maracanã Stadium 

 

Το στάδιο Maracanã είναι το μεγαλύτερο γήπεδο 

ποδοσφαίρου στη Βραζιλία και το δεύτερο 

μεγαλύτερο στη Νότια Αμερική. Υπάρχουν 

διαθέσιμες ξεναγήσεις, ωστόσο ο καλύτερος 

τρόπος να αντιληφθείτε το μέγεθος αυτού του 

σταδίου είναι να παρακολουθήσετε έναν αγώνα. 

Οι αγώνες μεταξύ των τοπικών ομάδων του Ρίο ντε 

Τζανέιρο - Flamengo, Fluminese, Botafogo και 

Vasco – είναι τα πιο συναρπαστικά 

 

 

5)  Escadaria Selarón 

 

Τα μοναδικά και ζωντανά σκαλοπάτια του 

Escadaria Selarón στέκονται στην είσοδο της 

περιοχής Lapa και φτάνουν μέχρι την πλαγιά του 

λόφου Santa Teresa. Ο Jorge Selarón, ζωγράφος 

γεννημένος στη Χιλή, δημιούργησε αυτά τα 

σκαλοπάτια συγκεντρώνοντας προσεκτικά 

κομμάτια από ενδιαφέροντα και πολύχρωμα 

πλακάκια. Αυτό το μωσαϊκό έχει μήκος 125 μέτρα κι 

έχει γίνει μία από τις πιο διάσημες σκάλες του 

κόσμου. 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 Pastel 

 

Αυτό το φαγητό θα το βρείτε συνήθως σε 

πάγκους κι υπαίθριες αγορές. Πρόκειται για ζύμη 

γεμιστή με διάφορα υλικά, η οποία τηγανίζεται και 

συνοδεύεται με κάποια σάλτσα. Συνήθως περιέχει 

τυρί κρέμα, κρέας ή υλικά για πίτσα (τυρί, ζαμπόν 

και σάλτσα ντομάτας). Είναι ένα αρκετά νόστιμο 

σνακ που θα συναντήσετε παντού. Συνοδεύστε το 

με ένα παγωμένο ποτήρι caldo de cana, δηλαδή 

χυμό από ζαχαροκάλαμο. 

 

 

 

 

 

 



 Tapioca 

 

Αυτό το φαγητό προέρχεται από τη Βόρεια 

Βραζιλία κι αποτελεί τη νόστιμη κι υγιεινή 

εναλλακτική λύση αν δεν θέλετε να φάτε ψωμί. 

Συνήθως μαγειρεύεται και τυλίγεται σαν τηγανίτα. 

Μπορείτε να το δοκιμάσετε αλμυρό με τυρί, 

ζαμπόν και κρέας ή γλυκό με σοκολάτα, φράουλα, 

μπανάνα και καρύδα. 

 

 

 

 

 Ψώνια 

 

Με πληθυσμό άνω των 6 εκατομμυρίων κατοίκων 

δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι 

υπάρχουν πολλές αγορές κι εμπορικά κέντρα για 

να κάνετε τα ψώνια σας. Θα βρείτε από υπαίθριες 

αγορές με τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα και 

σουβενίρ, μέχρι και μαγαζιά με τις πιο γνωστές 

επωνυμίες παγκοσμίως. Κατευθυνθείτε στο 

Ιπανέμα, το Feira do Rio Antigo, το Barra da Tijuca 

και το Leblon για μερικές από τις καλύτερες 

αγορές. 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Όταν σκεφτόμαστε το Ρίο ντε Τζανέιρο, σίγουρα 

ένα από τα πρώτα πράγματα που μας έρχεται στο 

νου είναι η σάμπα. Η μουσική αυτή είναι ζωτικής 

σημασίας για τους κατοίκους, καθώς απλώνεται 

σε κάθε δρόμο της πόλης και δίνει ρυθμό σε κάθε 

βήμα. Η πόλη διαθέτει πολλά σάμπα σόου για να 

παρακολουθήσετε. Εναλλακτικά, επισκεφθείτε ένα 

νυχτερινό κέντρο που παίζει αυτή την εκρηκτική 

μουσική κι ακολουθήστε το ρυθμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι καλύτερες παραλίες 

 

 

 Copacabana 

 

Αυτή η παραλία, μήκους 4 χιλιομέτρων, βρίσκεται 

στην κορυφή της λίστας με τις καλύτερες παραλίες 

του Ρίο ντε Τζανέιρο, καθώς οι περισσότεροι 

τουρίστες – και ντόπιοι – την επισκέπτονται. Διαθέτει 

πολλά μπαρ και περίπτερα κατά μήκος της για να 

δροσιστείτε. Απολαύστε αμέτρητα θαλάσσια σπορ 

και τα καλύτερα αυθόρμητα πάρτι μετά τη δύση 

του ηλίου. 

 

 

 

 Ipanema 

 

Είναι μία από τις πιο εμβληματικές παραλίες του Ρίο 

ντε Τζανέιρο κι είναι από τις λίγες με αυτό το φυσικό 

φόντο. Ο πεζόδρομος που εκτίνεται κατά μήκος 

της παραλίας είναι συνήθως γεμάτος κόσμο που 

περπατάει ή κάνει ποδήλατο. Περισσότερη 

διασκέδαση σας περιμένει από το σημείο που 

ξεκινάει η λευκή άμμος. Παραλία, δίχτυα βόλεϊ και 

ξαπλώστρες απλώνονται στον κυρτό αυτόν κόλπο 

μεταξύ των δίδυμων λόφων Morro Dois Irmãos. 

 

 

 Barra da Tijuca 

 

Πρόκειται για μία πρόσφατα ανεπτυγμένη περιοχή 

γεμάτη θέρετρα και ξενοδοχεία στα νοτιοδυτικά της 

Copacabana. Εκτείνεται σε μήκος 17 χιλιομέτρων 

κι είναι η μεγαλύτερη στο Ρίο. Αυτή η παραλία 

λευκής άμμου βρίσκεται μόλις μισή ώρα από το 

κέντρο της πόλης με το μετρό και διαθέτει μεγάλη 

ποικιλία σε θαλάσσια σπορ, όπως σέρφινγκ κι 

ιστιοπλοΐα. Ακόμη, θα δείτε ντόπιους και τουρίστες 

να παίζουν ποδόσφαιρο στην άμμο. 

 

 

 

 

 

 

 



 Vermelha 

 

Αν κι αυτή η ηφαιστειακή παραλία είναι μικρή, είναι 

πολύ δημοφιλής λόγω της εξωτικής της ομορφιάς. 

Περιβάλλεται από το δασωμένο τοπίο του Βουνού 

της Ζάχαρης και φημίζεται για τα κόκκινα βράχια 

και τη ροζ άμμο που διαθέτει. Ακόμη, θα 

συναντήσετε μερικά μπαρ και καφετέριες κατά 

μήκος της παραλίας κι απέχει περίπου 15 λεπτά 

οδικώς από το κέντρο του Ρίο ντε Τζανέιρο. 

 

 

 

 

 Prainha 

 

Για μία εξωτική εμπειρία στο Ρίο ντε Τζανέιρο 

μακριά από τα μεγάλα πλήθη συνιστάται η 

παραλία Prainha. Βρίσκεται περίπου 1 ώρα οδικώς 

από το κέντρο της πόλης, στην καταπράσινη, 

προστατευμένη ορεινή περιοχή Pedra Branca. 

Αποτελεί καταφύγιο για τους σέρφερς, ωστόσο 

δεν συνιστάται για κολύμβηση. Από την κορυφή 

του λόφου Mirante do Caeté θα έχετε εκπληκτική 

πανοραμική θέα . 
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