
 

 
                   Άγνωστη Βραζιλία 

Ομαδικό ταξίδι 

Ρίο ντε Ζανέιρο, Καταρράκτες Ιγκουασού, Μανάους,  
Αμαζόνιος , Σαλβαντόρ Ντε Μπαία  

Μία χώρα, μία ολόκληρη Ήπειρος 
 

 
                                                                        Christ the Redeemer statue – Rio de Janeiro 
 
 
 
Διάρκεια ταξιδιού: 13 μέρες 
Αναχωρήσεις:              20/12, 20/03 
Κόστος κατ΄ άτομο :  
Δίκλινο δωμάτιο:  2.950€ 
Επιβ. Μονοκλίνου:    750€ 
 
*SMART PRICE Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 40 μέρες πριν την αναχώρηση. 
*Δυνατότητα πληρωμής έως 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις. 
 
 



 

 
Civilization and Experience 
 
Πτήση για την Βραζιλία 
Με ενδιάμεσο σταθμό. Ολονύκτια πτήση. 
2η μέρα: Ρίο ντε Ζανέιρο  
Άφιξη στο Ρίο ντε Ζανέιρο την πατρίδα των Καριόκας, μία πόλη ξακουστή για την 
ωραία και πανοραμική θέση της.  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

3η μέρα: Λόφος του Κορκοβάντο  
Οι Ινδιάνοι που ζούσαν εδώ, ονόμαζαν αυτό το μέρος “Pantasuque” λέξη που 
δηλώνει την πλούσια σε ρωγμές ακτή. Αυτές τις υπέροχες παραλίες, θα 
περιηγηθούμε το πρωί για να έρθουμε με τρενάκι στο Corcovado, στην Praia de 
Botafogo, όπου το άγαλμα του Χριστού – λυτρωτή προστατεύει την πόλη και 
αποτελεί ένα από τα σύμβολά της. 

4η μέρα: Λόφος της Ζάχαρης    
Πλούσιο το πρωινό μας και με τον ακάματο αρχηγό μας, συνεχίζουμε την περιήγησή 
μας, και σε άλλες κρυφές ομορφιές της πόλης, με τους αλλεπάλληλους κωνικούς 
λόφους και τις εναλλασσόμενες παραλίες. Από τον λόφο της Ζάχαρης που θα 
προσεγγίσουμε με τελεφερίκ, θα έχουμε την ευκαιρία, να ζήσουμε μία αξέχαστη 
θέα προς τον κόλπο Guanabara και λίγο μακρύτερα προς την Ιπανέμα.  
Το απόγευμα θα έχουμε χρόνο για ιδιωτικές μετακινήσεις. Για το βράδυ, εάν 
θέλουμε να διασκεδάσουμε, μπορούμε να διαλέξουμε, ανάμεσα σε παραδοσιακούς 
χορούς “γκαφιείρα” ή ένα τουριστικό πρόγραμμα με χορούς σάμπα, από όμορφες 
λυγερόκορμες μουλάτες. 

5η μέρα: Ρίο ντε Ζανέιρο - Καταρράκτες Ιγκουασού  
Σήμερα θα πετάξουμε στο Ιγκουασού για να γνωρίσουμε καταρράκτες που σου 
κόβουν την ανάσα. Άφιξη και αμέσως αρχίζουμε να ζούμε άλλες παραστάσεις. 

6η μέρα: Καταρράκτες – Ιγκουασού   
Στη γλώσσα των Ινδιάνων Iguacu σημαίνει “μεγάλο νερό” και ταιριάζει απόλυτα, αν 
σκεφτούμε τις διαστάσεις των καταρρακτών, οι οποίοι στο σύνολό τους είναι 
περισσότεροι από 270 και θεωρούνται από τους εντυπωσιακότερους στον κόσμο. 
Για να τους εξερευνήσουμε θα τους επισκεφθούμε αρχίζοντας από την Βραζιλιάνικη 
πλευρά και θα συνεχίσουμε μέχρι την πλευρά της Αργεντινής.  

7η μέρα: Ιγκουασού - Μανάους 
Αφήνουμε τους καταρράκτες του Ιγκουασού που είναι χάρμα οφθαλμών και πετάμε 
για το Μανάους, την πρωτεύουσα της Αμαζονίας, που είναι χτισμένο στις όχθες του 
ποταμού Ρίο Νέγκρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

8η μέρα: Μανάους – Περιήγηση στην Πόλη - Αμαζόνιος 
Εντυπωσιακές θα είναι οι δύο μέρες που θα ζήσουμε μέσα στη ζούγκλα στους 
παραπόταμους του Αμαζονίου. Ξεκινώντας με την περιήγηση του Μανάους, του 
οποίου σπουδαιότερο μνημείο είναι η όπερα, θα επιβιβαστούμε σε ποταμόπλοιο 
με προορισμό τον Αμαζόνιο, και το Lodge που θα διανυκτερεύσουμε.  
 



 
 
Το απόγευμα, θα περιηγηθούμε την περιοχή όπου ζουν διάφορα ζώα, όπως πίθηκοι 
και μεγάλη ποικιλία παπαγάλων.   

9η μέρα: Αμαζόνιος  
Πολύ νωρίς το πρωί, θα έχουμε πεζοπορία στο τροπικό δάσος για να μυηθούμε στα 
μυστικά της πανίδας και της χλωρίδας. Υπολογίζεται ότι στα τρία οικοσυστήματα 
του Αμαζονίου ζουν 17.000 διαφορετικά ζωικά ήδη, ενώ από τα φυτικά που είναι 
ανυπολόγιστα, ένα μεγάλο μέρος τους είναι χρήσιμο για φαρμακευτικές ουσίες. 
Το βράδυ θα δραστηριοποιηθούμε με το ψάρεμα πιράνχας και ίσως βγούμε με 
πλοιάριο για αναζήτηση κροκοδείλων αν δεν τρέμει το χειλάκι μας.  

10η μέρα: Αμαζόνιος – Μανάους - Σαλβαδόρ ντε Μπαϊα  
Με ζεστή καρδιά ερχόμαστε στο Μανάους για να πάρουμε την πτήση μας για το 
Σαλβαδόρ την πρώην πρωτεύουσα της χώρας και σήμερα της Μπαϊα, η οποία 
αποτελείται από την κάτω και πάνω πόλη, συνδεδεμένες μεταξύ τους με έναν 
΄΄ανελκυστήρα΄΄ . 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα απολαύουμε σε θέατρο της πόλης 
παράσταση με μουσική και παραδοσιακούς χορούς. 

11η μέρα: Σαλβαδόρ Ντε Μπαία  – Περιήγηση στην Πόλη    
Είναι εκπληκτικό να τελειώνει κάποιος το ταξίδι του από εκεί που πρώτη φορά 
αποβιβάστηκε ο Αμέριγκο Βεσπούτσι και οι Πορτογάλοι ναυτικοί του,  
την 1η Νοεμβρίου του 1501, στη ακτή της νέας ηπείρου, σε έναν μεγαλοπρεπή 
κόλπο με ένα μικρό νησί το οποίο προς τιμήν αυτής της ημέρας, ονομάστηκε Bahia 
de Todos of Santos (Κόλπος των Αγίων Πάντων). 
Με μία περιεκτική περιήγηση, θα γνωρίσουμε το κέντρο της πόλης, όπου έζησαν οι 
πλούσιοι αποικιστές, μοναστήρια, εκκλησίες και αρχοντικά. Στην άνω πόλη, στη 
σημαντικότερη πλατεία της Praca Palourinho , μαστιγώνονταν οι σκλάβοι , όχι και 
πολύ μακριά από τον Καθεδρικό και τις άλλες 10 περίπου εκκλησίες της. 

12η – 13η μέρα: Σαλβαδόρ – Αθήνα  
Νωρίς το πρωί πτήση για το Ρίο ντε Ζανέιρο όπου και η ανταπόκρισή επιστροφής 
μας. Ολονύκτια πτήση. Άφιξη την 13η μέρα στην Αθήνα. 
 

 
Προνόμια Travelway  

 Ασφαλείς μεταφορές 
- Αεροπορικά εισιτήρια με αξιόπιστες αεροπορικές εταιρείες και τις 

συντομότερες δυνατόν χρονικές ανταποκρίσεις 
- Μεταφορές με ασφαλή και πολυτελή λεωφορεία  

 Ξενοδοχεία-Δραστηριότητες   
- Διαμονή  σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* σε δίκλινα δωμάτια με ιδιαίτερο 

λουτρό / ντους, Lodge στον Αμαζόνιο 
- Παρακολούθηση παράστασης παραδοσιακών χορών την 10η μέρα 

 Διατροφή 

- Πρωινό κάθε μέρα. 
- Πλήρης διατροφή στον Αμαζόνιο. 



 
 

 Ασφάλεια παντού  
- Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης 
- Πλούσια ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (προαιρετικά) 

 Συνοδοί-Συνοδοιπόροι   
- Κοντά σας κάθε μέρα, έμπειρος, συμπαραστάτης στο ταξίδι σας 
- Έμπειροι τοπικοί χαμογελαστοί ξεναγοί με γνώση και συνέπεια 

 
 
*Πτήσεις με KLM / Iberia / Air France / Alitalia 
 

Σημείωση:  
Το ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων, σε περίπτωση που η 
συμμετοχή είναι μικρότερη (10 άτομα τουλάχιστον) το ταξίδι δεν ακυρώνεται και 
εκτελείται με επιβάρυνση 150 € το άτομο. 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:  
Οι φόροι των αεροδρομίων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά και η ατομική 
ταξιδιωτική ασφάλιση 890 €. 
Οι τοπικοί φόροι που δεν πληρώθηκαν στην Ελλάδα 50 €. 
Ταξιδιωτικά έγγραφα: 

Απαιτείται έγκυρο και υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ από την είσοδο 
σας στην περιοχή. 

Υγειονομικές Προφυλάξεις:  
Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή. 
Το νερό δεν είναι πόσιμο. 

Εγγραφές 
Η εγγραφή στο ταξίδι που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, θεωρείται έγκυρη εφ’ όσον 
προκαταβάλετε το 45% της αξίας του και εξοφλήσετε το υπόλοιπο απ’ ευθείας στην 
εταιρεία μας ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα, 20 μέρες πριν από την 
αναχώρηση. 
Πληρωμές επίσης μπορείτε να κάνετε, με προκαταβολή το 45% της αξίας του 
ταξιδιού και το υπόλοιπο με την πιστωτική σας κάρτα μέχρι και 12 άτοκες μηνιαίες 
δόσεις. 

Αποσκευές  
Επιτρέπεται να μεταφέρετε στη διάρκεια του ταξιδιού σας, μία βαλίτσα, βάρους, 
μέχρι 20 κιλά και μία χειραποσκευή στο αεροσκάφος. Αν παραβείτε αυτόν τον 
κανονισμό, για κάθε επιπλέον βάρος πληρώνετε επί τόπου στον αερομεταφορέα. 

Φιλοδωρήματα 
Καλύπτουμε τα βασικά φιλοδωρήματα, για την σωστή εκτέλεση των 
προγραμμάτων, αλλά τα γενικά φιλοδωρήματα είναι υποχρεωτικά και 
ανακοινώνονται από τους συμβούλους των ταξιδιών μας, ανά περίπτωση.             

Ξενοδοχεία 
Τα δωμάτια δίνονται συνήθως στους ταξιδιώτες μετά τις 14.00 και παραδίδονται 
στις 12.00 ανεξαρτήτως της ώρας άφιξης ή αναχώρησης.  



 
 
 
Τα δωμάτια είναι στάνταρτ, όπως και τα 3κλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού,  
που περιορίζει το χώρο του δωματίου. 
Κατά την έξοδο σας, πάρτε μαζί σας την κάρτα ξενοδοχείου (διεύθυνση,τηλέφωνο…) 

Φάρμακα 
Για τυχόν προσωπικά φάρμακα, που φέρετε μαζί σας, φροντίστε η ποσότητα να 
καλύπτει τη διάρκεια του ταξιδιού. Γράψτε τις χημικές ουσίες που περιέχουν και 
έχετε μαζί σας την ιατρική συνταγή. Τοποθετήστε τα στη χειραποσκευή. 
Σετ ξυρίσματος, αποσμητικό, αρώματα, σετ πεντικιούρ και μανικιούρ, τοποθετήστε 
τα στη βαλίτσα.  

Φωτογραφίες 

Μην φωτογραφίζετε άτομα εάν πρώτα δεν ζητήσετε την άδεια τους. 

Όροι Συμμετοχής  
Η εγγραφή σας στο πρόγραμμα του ταξιδιού περιλαμβάνει την αποδοχή των 
γενικών όρων συμμετοχής της εταιρείας μας. 
 

 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:  

Τηλ: +30 211 182 0000, Φαξ: +30 210 805 5865 

email: info@travelway.gr website: www.travelway.gr 
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