
Γηάξθεηα: 12 εκέξεο 
Αλαρσξήζεηο: 26/09, 22/10, 11, 23/11 

 
 

ΒΟΑΕΗΙΗΑ – ΗΓΘΝΑΠΝ – ΑΟΓΔΛΡΗΛΖ 
ΟΗΝ ΛΡΔ ΡΕΑΛΔΗΟΝ – ΘΑΡΑΟΟΑΘΡΔΠ ΗΓΘΝΑΠΝ – ΚΞΝΔΛΝΠ ΑΗΟΔΠ – 

ΓΔΙΡΑ ΡΝ ΡΗΓΟΔ 
 

Άλλο ένα ηαξίδι με ηο οποίο έσει ηαςηίζει ηο όνομά ηος γπαθείος  μαρ. Με απσική 
εξειδίκεςζη ζηην Αμεπική (και μεηέπειηα ζε όλο ηον πλανήηη) γνυπίζοςμε από επιηόπια 

εμπειπία όηι η Βπαζιλία δεν είναι και ηόζο οικονομική σώπα. Υποζηηπικηέρ ηηρ άποτηρ όηι οι 
ηαξιδιώηερ μαρ ππέπει να έσοςν πποκαθοπιζμένο κόζηορ από ηην Αθήνα, αλλά και 

ζςγκεκπιμένο ππόγπαμμα με ζυζηή ποή, αποθαζίζαμε να πποζθέποςμε ένα 
ολοκληπυμένο «πακέηο» με γεύμαηα, shows και διάθοπερ εκδπομέρ πος ηοπικά θα 
κόζηιζαν απκεηά (όπυρ ηο δείπνο με ηο ηάνγκο), ζε μία εξαιπεηική ηιμή. Ταξίδι με ποιοηικέρ 

πποδιαγπαθέρ και πολύ καλά ξενοδοσεία. Μια κοζμοπολίηικη ππόηαζη, με ένηονο ηο 
θςζιολαηπικό ενδιαθέπον για όζοςρ ενηςπυζιάζονηαι από θαύμαηα ηηρ θύζηρ, όπυρ οι 

Καηαππάκηερ ηος Ιγκοςαζού. 
 

Ξξόγξακκα εθδξνκήο 
 
1ε εκέξα: Αζήλα – Κπνπέλνο Άηξεο 

Ππγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ γηα ην Κπνπέλνο Άηξεο, 
πνπ είλαη ρηηζκέλν ζηηο όρζεο ηνπ κεγάινπ πνηακόθνιπνπ Οίν ληε ια Ξιάηα. Ρν Κπνπέλνο 
Άηξεο είλαη ε έθηε ζε κέγεζνο πόιε ηνπ θόζκνπ θαη κηα από ηηο πην πνιπζύλζεηεο θαη 

ελδηαθέξνπζεο πόιεηο ηεο Λνηίνπ Ακεξηθήο. Νη θάηνηθνί ηνπ, νη πνξηέληνο, είλαη γιεληδέδεο 
θαη θαινθαγάδεο. Ρν θέληξν ηνπ θνζκείηαη από πνιπάξηζκα θαινδηαηεξεκέλα παιηά θηίξηα 

θαη ζθύδεη από δσή. Πηηο θησρνγεηηνληέο ηνπ Κπνπέλνο Άηξεο γελλήζεθε ζηα κέζα ηνπ 
19νπ αηώλα έλαο από ηνπο εθπιεθηηθόηεξνπο ρνξεπηηθνύο ξπζκνύο όισλ ησλ επνρώλ, ην 

ηαγθό. 
 
 

 



2ε εκέξα: Κπνπέλνο Άηξεο (Tango Show) 
Άθημε ζην Κπνπέλνο Άηξεο, ηελ όκνξθε πξσηεύνπζα ηεο Αξγεληηλήο. Κεηαθνξά ζην 

μελνδνρείν γηα πξσηλό θαη ιίγε μεθνύξαζε (Ρα δσκάηηα είλαη δηαζέζηκα κεηά ηηο 13.00).  
Πηε ζπλέρεηα κε ηνλ αξρεγό καο ζα έρνπκε κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε. Θα 
πεξπαηήζνπκε ζην Κπνπέλνο Άηξεο γηα λα γλσξίζνπκε ηηο όκνξθεο γσληέο ηνπ. Ζ 

Aξγεληίληθε πξσηεύνπζα πξνζθέξεηαη γηα λα ηελ εμεξεπλήζεη θαλείο πεξπαηώληαο ζηηο 
κεγάιεο ιεσθόξνπο αιιά θαη ζηα γξαθηθά ζηελάθηα πνπ ζπρλά νδεγνύλ ζε κηθξέο, 

γξαθηθέο πιαηείεο ή πνιύρξσκεο ζπλνηθίεο. Ζ επξσπατθή αηκόζθαηξα είλαη δηάρπηε ζηηο 
γεηηνληέο ηνπ Κπνπέλνο Άηξεο, θαη νη αθνξκέο γηα λα πεξάζνπλ νη ώξεο δίρσο λα ην 
πάξνπκε είδεζε είλαη αλεμάληιεηεο. Ρν απόγεπκα ζα δεηπλήζνπκε παξαθνινπζώληαο ην 

πεξίθεκν Tango Show, όπνπ βηξηνπόδνη ηνπ είδνπο ζα καο κπήζνπλ ζηα κπζηηθά ηνπ πην 
εξσηηθνύ ρνξνύ. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
3ε εκέξα: Κπνπέλνο Άηξεο (μελάγεζε, εθδξνκή ζην δέιηα ηνπ  Ρηγθξέ) 
Μελάγεζε ηεο πόιεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ην Ξξνεδξηθό Κέγαξν (Θάζα 

Ονζάδα) θαη ηνλ θαζεδξηθό λαό κε ην καπζσιείν ηνπ ζηξαηεγνύ Χνζέ ληε Παλ Καξηίλ, πνπ 
ήηαλ έλαο από ηνπο εγέηεο ηνπ αγώλα ηεο Λνηηνακεξηθαληθήο αλεμαξηεζίαο από ηνπο 

Ηζπαλνύο. Πηε ζπλέρεηα ζα δνύκε ην Θνηλνβνύιην θαη ηε Ιεσθόξν ηεο 9εο Ηνπιίνπ, πνπ 
είλαη ν πιαηύηεξνο δξόκνο ηνπ θόζκνπ, κε ηνλ επηβιεηηθό νβειίζθν θαη ην θεκηζκέλν 
ζέαηξν Colon. Αθνινπζνύλ ε ζπλνηθία Ια Κπόθα, εθεί όπνπ ν Αξηζηνηέιεο Ωλάζεο 

μεθίλεζε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ, θαζώο θαη ην γξαθηθό Θακηλίην (δξνκάθη) κε ηα θαληαρηεξά 
δσγξαθηζκέλα ζπίηηα θαη καγαδηά. Θα δνύκε επίζεο ηηο αξηζηνθξαηηθέο ζπλνηθίεο Ξαιέξκν 

θαη Οεθνιέηα, ζην θνηκεηήξην ηεο νπνίαο είλαη ζακκέλε ε Δβίηα Ξεξόλ. Πηε ζπλέρεηα ζα 
αλαρσξήζνπκε γηα κία θνληηλή ζην Κπνπέλνο Άηξεο πεξηνρή, ε νπνία απνηειεί δεκνθηιή 
πξννξηζκό γηα ηνπο "πνξηέληνο", όπσο είλαη γλσζηνί νη θάηνηθνη ηεο πόιεο. Ζ πεξηνρή ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ην Γέιηα ηνπ Ρίγθξε ζα ζαο καγέςεη κε ην θαηαπξάζηλν ηνπίν ηεο θαη ηελ 
αηκόζθαηξα ηεο ραιάξσζεο. Δθεί νη θάηνηθνη κεηαθηλνύληαη κε πισηά κέζα, 

απνιακβάλνληαο ηηο βόιηεο ηνπο ζην εηδπιιηαθό πεξηβάιινλ θαη δώληαο ζε εληειώο 
δηαθνξεηηθνύο ξπζκνύο από ηνπο θαηνίθνπο ηεο κεγαινύπνιεο. Αθνύ απνιαύζνπκε ηελ 

θξνπαδηέξα καο ζα επηζηξέςνπκε ζην Κπνπέλνο Άηξεο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
4ε εκέξα: Κπνπέλνο Άηξεο (Γθανύηζνο Οάληζν Γαηνθηεκόλσλ) 

Ξξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα κία εθδξνκή ζε ξάληδν γαηνθηεκόλσλ ηεο Αξγεληηλήο, πνπ 
ζπλδπάδεηαη κε κεζεκεξηαλό κπάξκπεθηνπ θαη ζόνπ κε άινγα θηελνηξόθσλ ηεο πεξηνρήο. 

Δλζάξθσζε ησλ κύζσλ θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο ρώξαο, νη Αξγεληίλνη θανπκπόεδεο, νη 
γθανύηζνο, απνηεινύλ ζύκβνια ηεο επαλάζηαζεο θαη ησλ αγώλσλ γηα ηελ απειεπζέξσζε 
από ηνπο Ηζπαλνύο. Ιπγεξόθνξκνη, ζβέιηνη, αλεμάξηεηνη, ζθιεξνί, κε πιαηύγπξα θαπέια, 

καύξα παληειόληα, κπόηεο θαη γηιέθα, αζρνινύληαη κε ηελ εθηξνθή αιόγσλ, βννεηδώλ, 
αηγνπξνβάησλ θαη ρνίξσλ ζηα κεγάια αγξνθηήκαηα ηεο Αξγεληηλήο, ηηο εζηάλζηαο. 

Δπηζηξνθή ζην Κπνπέλνο Άηξεο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
5ε εκέξα: Κπνπέλνο Άηξεο (Ζκέξα Διεύζεξε/Ξξναηξεηηθή εθδξνκή ζηελ Θνιόληα) 

Διεύζεξε εκέξα θαηά ηελ νπνία ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα θάλεηε ηηο βόιηεο ζαο ζηελ 
όκνξθε πξσηεύνπζα ηεο Αξγεληηλήο. Γπλαηόηεηα πξναηξεηηθήο εθδξνκήο ζηελ Θνιόληα ηεο 

Νπξνπγνπάεο: Ζ κεηάβαζε γίλεηαη κε πινίν, θαζώο από ηε λόηηα όρζε ηνπ Οίν ληε ια 
Ξιάηα θαηεπζπλόκαζηε ζηε βόξεηα, όπνπ βξίζθεηαη ε γξαθηθή απνηθηαθή πόιε Θνιόληα 
ληει Παθξακέλην ηεο Λνηηνδπηηθήο Νπξνπγνπάεο. Ζ πόιε ηδξύζεθε ην 1680 από ηνπο 

Ξνξηνγάινπο θαη ζηε ζπλέρεηα δηεθδηθήζεθε από ηνπο Ηζπαλνύο, νη νπνίνη είραλ επνηθήζεη 
ηελ απέλαληη όρζε ηνπ πνηακνύ ζην Κπνπέλνο Άηξεο. Κηα κηθξή, ήζπρε πόιε, κνπζείν 

ραξαθηεξηζηηθήο ηζπαληθήο θαη πνξηνγαιηθήο απνηθηαθήο αξρηηεθηνληθήο. Ρν ηζηνξηθό ηεο 
θέληξν ηνπ 17νπ αηώλα έρεη αλαθεξπρζεί από ηελ UNESCO Κλεκείν Ξαγθόζκηαο 



Ξνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο. Θα γλσξίζνπκε ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο θαη ζα πεξπαηήζνπκε ζηα 
πιαθόζηξσηα δξνκάθηα ηεο. 

 
6ε εκέξα: Κπνπέλνο Άηξεο – Θαηαξξάθηεο Ηγθνπαζνύ (Ξηήζε, Μελάγεζε ζηνπο 
Θαηαξξάθηεο από ηελ πιεπξά ηεο Αξγεληηλήο) 

Κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ην Ηγθνπαζνύ, πνπ βξίζθεηαη ζηα ζύλνξα 
Βξαδηιίαο-Αξγεληηλήο-Ξαξαγνπάεο. Από όια ηα θπζηθά ζαύκαηα ηεο Λόηηαο Ακεξηθήο, νη 

γηγαληηαίνη θαηαξξάθηεο ηνπ πνηακνύ Ηγθνπαζνύ είλαη ζίγνπξα ην πην εληππσζηαθό. Δδώ ε 
θύζε θάλεη επίδεημε ηνπ κεγαιείνπ θαη ηεο δύλακήο ηεο. Θαλείο δελ κέλεη αζπγθίλεηνο από 
ηα ακέηξεηα νπξάληα ηόμα, ηα γαιάδηα ζύλλεθα θαη ηα ρηιηάδεο παηρληδίζκαηα πνπ θάλεη ην 

λεξό θαζώο πέθηεη κπξνζηά ζηα έθζακβα κάηηα ηνπ! Ρν παξαδεηζέλην πεξηβάιινλ, πνπ ην 
δηαζρίδνπλ νξκεηηθά λεξά, ππθλέο δνύγθιεο, άγξηα δώα, πνπιηά κε πνιύρξσκα θηεξά, 

απνηειεί πξόθιεζε γηα αηειείσηεο θσηνγξαθηθέο ιήςεηο. Αθηεξώλνπκε δύν εκέξεο γηα λα 
επηζθεθζνύκε ηνπο κνλαδηθνύο απηνύο θαηαξξάθηεο ηνπ Ηγθνπαζνύ. Όηαλ δεη θαλείο ηνπο 
ρείκαξξνπο λα βξνληνύλ απ΄ όιεο ηηο πιεπξέο, όηαλ αηελίζεη απηή ηελ αδάκαζηε νκνξθηά, 

δελ κπνξεί λα κελ ηνλ ζπλαξπάζεη ην ζέακα ηεο παξνπζίαο ηεο θύζεο ζε όιε ηεο ηε 
κεγαινπξέπεηα. Ρν γξαθείν καο πεξηιακβάλεη μελάγεζε θαη από ηηο δπν πιεπξέο ησλ 

θαηαξξαθηώλ, δειαδή θαη από ηελ πιεπξά ηεο Αξγεληηλήο θαη από ηελ πιεπξά ηεο 
Βξαδηιίαο. Πήκεξα ζα πεξηεγεζνύκε ζηνπο θαηαξξάθηεο από ηελ πιεπξά ηεο Αξγεληηλήο. 
Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
7ε εκέξα: Θαηαξξάθηεο Ηγθνπαζνύ (Μελάγεζε ζηελ πιεπξά ηεο Βξαδηιίαο) 

Ακέηξεηνη θαηαξξάθηεο ζρεκαηίδνληαη ζε έλα επηβιεηηθό ηνπίν. Ν πνηακόο Ηγθνπαζνύ, ην 
"κεγάιν λεξό" ησλ ηζαγελώλ, ξίρλεη ηα λεξά ηνπ κε νξκή θαη εκείο δελ ρνξηαίλνπκε λα 
ζαπκάδνπκε ην κεγαινπξεπέο ζέακα. Ξεξπαηάκε ζε γέθπξεο πάλσ από ηα νξκεηηθά λεξά, 

αθνινπζνύκε κνλνπάηηα κέζα ζηελ ππθλή βιάζηεζε, ζπλαληάκε πξσηόγλσξα δώα, 
ράλνπκε ηνλ αξηζκό ζην κέηξεκα ησλ θαηαξξαθηώλ, καγεπόκαζηε κε ηελ ηζηνξία ηνπ 

"ιαξπγγηνύ ηνπ δηαβόινπ" θαη ηεο Λατπνύ. Ρν κεγαιείν ηεο θύζεο καο αθήλεη ρσξίο ιόγηα. 
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
8ε εκέξα: Θαηαξξάθηεο Ηγθνπαζνύ – Οίν ληε Ρδαλέηξν  
Κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ηνπ θαη πηήζε γηα ην Οίν ληε Ρδαλέηξν. Ρνπνζεηεκέλν ζε κηα 

πξνηθηζκέλε θπζηθή ζέζε, κε ηηο θπκαηνεηδείο θνξθέο ησλ ιόθσλ, ηελ ηξνπηθή βιάζηεζε 
θαη ηηο θακππισηέο παξαιίεο πνιιώλ ρηιηνκέηξσλ, ην Οίν είλαη κηα αηζζεζηαθή θαη 

πνιύρξσκε πόιε. Ζ πόιε ησλ Θαξηόθαο, όπσο νλνκάδνληαη νη θάηνηθνί ηνπ, έρεη ηαπηηζηεί 
ζηελ παγθόζκηα ζπλείδεζε κε ηε δηαζθέδαζε, ην μεθάλησκα, ην πνδόζθαηξν θαη ηνλ ρνξό. 
Κηα πόιε άθξσο αληηθαηηθή. Ππλύπαξμε ριηδήο θαη απόιπηεο θηώρεηαο. Νη νπξαλνμύζηεο 

θαη ηα γπάιηλα κεηακνληέξλα ζπγθξνηήκαηα ζπλππάξρνπλ κε ηνπο ζεζαπξνύο ηεο 
απνηθηνθξαηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηηο παλάζιηεο παξαγθνππόιεηο ησλ θησρώλ (θαβέιεο). 

Ζ νλνκαζία ηνπ, πνπ ζεκαίλεη "Ξνηακόο ηνπ Ηαλνπαξίνπ", πξνέξρεηαη από ην πνηάκη πνπ 
εθβάιεη ζηνλ Θόιπν Γθνπαλακπάξα, κηα πεξηνρή πνπ αλαθαιύθζεθε από ηνπο 
Ξνξηνγάινπο θνλθηζηαδόξεο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1502 θαη έγηλε θέληξν θαη αθεηεξία ησλ 

εμνξκήζεώλ ηνπο πξνο ην εζσηεξηθό ηεο επείξνπ. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
9ε εκέξα: Οίν ληε Ρδαλέηξν (Εαραξόςσκν) 
Κε ηειεθεξίθ ζα αλεβνύκε ζήκεξα ζε έλαλ άιιν όκνξθν ιόθν ηεο πόιεο, ηνλ Ξάν ληε 

Αζνύθαξ, πνπ ζεκαίλεη "Εαραξόςσκν", απ΄ όπνπ ζα ζαπκάζνπκε γηα κηα αθόκα θνξά ηελ 
εθπιεθηηθή ζέα ηεο πόιεο. Πηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζα απνιαύζνπκε ηελ ραιαξόηεηα πνπ 

επηθξαηεί ζηηο παξαιίεο ηεο πόιεο, πνπ απνηεινύλ ηόπν ζπλάληεζεο ησλ θαξηόθαο. Ζ 
Θνπαθακπάλα, ε Ηπαλέκα, ε Φιακέλγθν, ε Ιεκπιόλ καο θαινύλ γηα λα θσηνγξαθεζνύκε, 



λα μεθνπξαζηνύκε, λα ινπζηνύκε ζηα λεξά ηνπο θαη λα ληώζνπκε ηελ αλεκειηά πνπ 
βηώλνπλ νη θάηνηθνη ηεο κνλαδηθήο απηήο πόιεο. Νη πξνηάζεηο γηα δηαζθέδαζε είλαη 

πάκπνιιεο θαη ν ρξόλνο θπιά γιπθά θαη ζπλαξπαζηηθά. 
 
10ε εκέξα: Οίν ληε Ρδαλέηξν (μελάγεζε,  Θνξθνβάλην) 

Κέζα από κηα γξαθηθή δηαδξνκή κε ηξαηλάθη ζα αλεβνύκε ζήκεξα ζηνλ ιόθν Θνξθνβάλην, 
όπνπ βξίζθεηαη ην άγαικα ηνπ Χξηζηνύ-Ιπηξσηή, ην ζύκβνιν ηεο πόιεο θαη έλα από ηα πην 

γλσζηά αμηνζέαηα ηνπ πιαλήηε. Από ην ζεκείν απηό ζα απνιαύζνπκε κηα παλνξακηθή ζέα 
ηεο πόιεο θαη ηνπ καγεπηηθνύ ζθεληθνύ πνπ ηελ πεξηβάιεη. Νη θσηνγξαθηθέο ζαο κεραλέο 
δελ ζα κπνξέζνπλ λα αηρκαισηίζνπλ ηελ απαξάκηιιε νκνξθηά πνπ αληηθξίδνπλ ηα κάηηα 

ζαο! Ίζσο ηώξα δηθαηνινγήζεηε απηνύο πνπ ζεσξνύλ ην Οίν ζαλ ηελ πην όκνξθε πόιε ηνπ 
θόζκνπ! Πηε ζπλέρεηα ζα δνύκε εμσηεξηθά ην πεξίθεκν ζηάδην Καξαθαλά, ην παγθνζκίσο 

γλσζηό Πακπνδξόκην, εθεί όπνπ νη θάηνηθνη ηεο πόιεο παξνπζηάδνπλ ηελ πην εληππσζηαθή 
παξέιαζε θαξλαβαιηνύ ζηνλ θόζκν, ηνλ θαζεδξηθό λαό, κηα κνλαδηθνύ ζηπι εθθιεζία ζε 
ζρήκα ππξακίδαο, θαζώο θαη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά θηήξηα ηνπ 17νπ θαη 18νπ αηώλα. 

Αθόκα, ζα επηζθεθζνύκε ην θνπηνπξηζηηθό Κνπζείν ηνπ Αύξην, έλα κνπζείν επηζηήκεο πνπ 
ζρεδίαζε ν γλσζηόο καο Παληηάγθν Θαιαηξάβα, θαη θηινμελεί επηζηεκνληθά θαη δηαδξαζηηθά 

εθζέκαηα. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
11ε – 12ε εκέξα: Οίν ληε Ρδαλέηξν – Αζήλα 

Κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Αζήλα κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ (check-out 
ζηηο 12:00). Άθημε ζηελ Αζήλα ηελ επόκελε κέξα. 

 

Ρηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν 

 

 

 

 

Ξεξηιακβάλνληαη: 
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ελδηάκεζν ζηαζκό. 
 Μελνδνρεία 5* ζην Οίν, 5* ζην Κπνπέλνο Άηξεο θαη ζην Ηγθνπαζνύ. 
 Ζκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά. Ξνιιά από ηα γεύκαηα είλαη ζε βξαδηιηάληθα θαη 

αξγεληίληθα εζηηαηόξηα κε απεξηόξηζηε θαηαλάισζε θξεάησλ. 
 Γεύκα κπνπθέ ζε ηνπηθό εζηηαηόξην κε αξγεληίληθα θξέαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

μελάγεζεο ζην Κπνπέλνο Άηξεο. 
 Βξαδηά κε δείπλν θαη tango show ζην Κπνπέλνο Άηξεο θαη εθδξνκή ζηνπο Γθανύηζνο. 

 Έιιελαο αξρεγόο κε ηεξάζηηα εκπεηξία ζηελ πεξηνρή. 
 Δθδξνκή ζην εληππσζηαθό Γέιηα ηνπ Ρίγθξε ζην Κπνπέλνο Άηξεο. 
 Κεηαθηλήζεηο, μελαγήζεηο όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα. 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο. 
 Γσξεάλ ηαμηδησηηθόο νδεγόο 

 

Αλαρώξεζε Ζκέξεο 
Δπηπιένλ 

Γηαλπθηεξεύζεηο 
Γίθιηλν 

Γηαθνξά 
Κνλνθιίλνπ 

26/09 13 
1 Οίν ληε Ρδαλέηξν, 
1 Κπνπέλνο Άηξεο 

2.060 € 
+ 690 € 

22/10 12 - 2.090 € 

11, 23/11 12 1 Οίν ληε Ρδαλέηξν 2.190 € + 770 € 



 
 

Γελ πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Φόξνη, επηβάξπλζε θαπζίκσλ, θηινδσξήκαηα θαη επηπιένλ αζθάιεηα αηπρήκαηνο, 

απώιεηαο απνζθεπώλ θαη έμηξα θαιύςεσλ (ελεκεξσζείηε από ην ηκήκα θξαηήζεσλ), 
ηα νπνία θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Αζήλα. Δπηπιένλ παθέην αζθάιεηαο 

(αηπρήκαηνο, απώιεηαο απνζθεπώλ, δαπάλεο επαλαπαηξηζκνύ ιόγσ αηπρήκαηνο ή 
αζζέλεηαο, δαπάλεο γηα έμνδα επέθηαζεο ηαμηδηνύ ιόγσ αηπρήκαηνο, δαπάλεο γηα 
έμνδα επίζθεςεο ζπγγελνύο ζην εμσηεξηθό, δαπάλεο γηα επείγνπζα επηζηξνθή ζηελ 

Διιάδα, απώιεηα ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ θαη έμηξα θαιύςεσλ όπσο 
ηαηξνθαξκαθεπηηθέο θαη λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο, αζθάιεηα πξνθαηαβνιήο θ.ά.). 

Εεηήζηε πιεξνθνξίεο από ην ηκήκα θξαηήζεσλ γηα ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ησλ 
θαιύςεσλ, ην ύςνο γηα ηελ θάζε κηα θάιπςε θαη ηνπο όξνπο ησλ θαιύςεσλ γηα 
απνθπγή παξεμεγήζεσλ. 920€ (γηα αλαρσξήζεηο 24/06) 940 € (γηα αλαρσξήζεηο 

27/07, 07, 11, 26/08) 
 

Πεκεηώζεηο: 
 

 Ρν δηαβαηήξηό ζαο ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 6κελε ηζρύ. 

 Βεβαησζείηε πσο ην δηαβαηήξηό ζαο έρεη θελέο ζειίδεο, ηζάξηζκεο κε ηνλ αξηζκό ησλ 
ρσξώλ πνπ ζα επηζθεθζείηε. 

 Πηηο αλαρσξήζεηο 26/08 & 26/09 ην πξόγξακκα 13 εκεξώλ είλαη κε απζεκεξόλ 
άθημε ζην Οίν θαη όρη δηαλπθηέξεπζε ζην αεξνζθάθνο θαη πεξηιακβάλεη 1 επηπιένλ 
δηαλπθηέξεπζε ζην Οίν θαη 1 επηπιένλ ζην Κπνπέλνο Άηξεο. Νη δηαλπθηεξεύζεηο απηέο 

πξνζθέξνληαη κε πξσηλό θαη γεύκα. 
 

Μελνδνρεία: 

 
 Οίν ληε Ρδαλέηξν: Hilton Rio de Janeiro Copacabana 5* 

 Ηγθνπαζνύ: Bourbon Cataratas 5* (ην θαιύηεξν μελνδνρείν ζηελ πεξηνρή ησλ 
θαηαξξαθηώλ) 

 Κπνπέλνο Άηξεο: Regal Pacific 5* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ξηήζεηο: 

 

Ξηήζεηο Ζκεξνκελία Γηαδξνκή Αλαρώξεζε Άθημε 

AF1033 26/09/2022 Αζήλα – Ξαξίζη 06:15 08:50 

AF442 26/09/2022 Ξαξίζη – Οίν ληε Ρδαλέηξν 13:10 19:35 

KL702 07/10/2022 Κπνπέλνο Άηξεο – Άκζηεξληακ 15:25 09:40+1 

KL1575 08/10/2022 Άκζηεξληακ - Αζήλα 12:20 16:35 

 

 

Ξηήζεηο Ζκεξνκελία Γηαδξνκή Αλαρώξεζε Άθημε 

AF1833 22/10/2022 Αζήλα – Ξαξίζη 17:20 19:50 

AF228 22/10/2022 Ξαξίζη – Κπνπέλνο Άηξεο 23:20 07:45+1 

KL706 01/11/2022 Οίν ληε Ρδαλέηξν – Άκζηεξληακ 20:50 12:15+1 

KL1581 02/11/2022 Άκζηεξληακ - Αζήλα 20:55 01:05+1 

 

 

Ξηήζεηο Ζκεξνκελία Γηαδξνκή Αλαρώξεζε Άθημε 

KL1572 11/11/2022 Αζήλα – Άκζηεξληακ 06:00 08:35 

KL705 11/11/2022 Άκζηεξληακ – Οίν ληε Ρδαλέηξν 10:40 18:40 

KL702 21/11/2022 Κπνπέλνο Άηξεο – Άκζηεξληακ 16:35 09:45+1 

KL1575 22/11/2022 Άκζηεξληακ - Αζήλα 12:25 16:35 

 

 

Ξηήζεηο Ζκεξνκελία Γηαδξνκή Αλαρώξεζε Άθημε 

KL1572 23/11/2022 Αζήλα – Άκζηεξληακ 06:00 08:35 

KL705 23/11/2022 Άκζηεξληακ – Οίν ληε Ρδαλέηξν 10:40 18:40 

KL702 03/12/2022 Κπνπέλνο Άηξεο – Άκζηεξληακ 16:35 09:45+1 

KL1575 04/12/2022 Άκζηεξληακ - Αζήλα 12:25 16:35 

 


