Άργεντινή . Βραζιλία
Ομαδικό ταξίδι

Μπουένος Άιρες, Δέλτα του ποταμού Τίγρη, Καταρράκτες
Ιγκουασού, Μπέλο Οριζόντε, Οούρο Πρέτο, Ρίο ντε Τζανέιρο

Τανγκό και Σάμπα

New and exclusive

Buenos Aires - Argentina

Διάρκεια ταξιδιού: 12 μέρες
Αναχωρήσεις:
21/11, 23/01, 09/03
Κόστος κατ΄ άτομο:
Δίκλινο δωμάτιο:
1.970€
Επιβ. Μονοκλίνου:
750€

20/12
2.050€
750€

*SMART PRICE Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 40 μέρες πριν την αναχώρηση.
*Δυνατότητα πληρωμής έως 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις.

Culture and Nature
Μοναδικότητες Travel Way
Ένα μακρινό ταξίδι, δημοφιλές τα τελευταία χρόνια στου Έλληνες ταξιδιώτες,
σήμερα σας το παρουσιάζουμε εμπλουτισμένο όσο ποτέ άλλοτε, εντελώς
διαφορετικό για να γνωρίσετε όχι μόνο ζωηρές Μητροπόλεις και καταρράκτες που
κόβουν την ανάσα, αλλά και ενδιαφέροντες πολιτισμούς με την παρουσίαση της
Οούρο Πρέτο, της πλούσιας αποικιακής πόλης που προστατεύεται από την Unesco.

Πτήση για την Αργεντινή
Με ενδιάμεσο σταθμό. Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Μπουένος Άιρες - Περιήγηση στην Πόλη
Άφιξη στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, το Μπουένος Άιρες, xτισμένη στις όχθες
του Ρίο Ντε Λα Πλάτα, της οποίας τα πιο σημαντικά αξιοθέατα θα περιηγηθούμε.
Η Κάζα Ροζάντα - το Τριανταφυλλένιο Ανάκτορο- , η πλατεία Μάγια , η πλατεία του
Κογκρέσου, η Βουλή, η συνοικία Λα Μπόκα, το Θέατρο Κολόν και το κοιμητήριο της
Εβίτα Περόν, θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας.

3η μέρα: Μπουένος Άιρες - Δέλτα Του Ποταμού Τίγρη
Το πρωί θα έχουμε μία ενδιαφέρουσα εξόρμηση στο Δέλτα του ποταμού Τίγρη,
όπου θα απολαύσουμε μια βόλτα με πλοιάριο στα νερά του, με θέα ένα
καταπράσινο τοπίο. Το βράδυ θα ήταν ευκαιρία να δειπνήσουμε παρακολουθώντας
ένα από τα περίφημα Tango Show.

4η μέρα: Μπουένος Άιρες - Ράντσο Γκαούτσος (προαιρετικά)
Έχουμε χρόνο ελεύθερο και αν το θέλει η καρδούλα μας, μπορούμε να
απολαύσουμε ένα μεσημεριανό φαγητό, με τοπικό σόου σε ράντσο των
γαιοκτημόνων Γκαούτσος.

5η μέρα: Μπουένος Άιρες - Καταρράκτες Ιγκουασού
Πτήση για το Ιγκουασού και τους εντυπωσιακούς καταρράκτες του, το βαρύ
πυροβολικό της Αργεντινής, οι οποίοι στη θέα τους κόβουν την ανάσα.

6η μέρα: Καταρράκτες Ιγκουασού
Ο αγαπημένος μας συνοδός, μας υπόσχεται νέες εντυπωσιακές παραστάσεις.
Συνεχίζουμε και από την Αργεντίνικη και από τη Βραζιλιάνικη πλευρά των
καταρρακτών, για να διαπιστώσουμε την τρομακτική δύναμη του νερού κατά την
πτώση του, τον όγκο του, τη μεγαλοπρέπεια του θεάματός του και της τροπικής
φύσης του.

7η μέρα: Ιγκουασού - Μπέλο Οριζόντε - Οούρο Πρέτο
Πτήση για το Bello Horizonte μέσω του Σάο Πάολο . Άφιξη και συνεχίζουμε για την
πρωτεύουσα της επαρχίας της Minas Gerais το Ouro Preto, την ωραιότερη και πιο
καλοδιατηρημένη μπαρόκ πόλη της Βραζιλίας.
Ο συνοδός μας που διψάει για να δούμε περισσότερα, θα μας περιηγήσει αμέσως
στη πόλη, η οποία παρουσιάζεται ως ένα αρμονικό αρχιτεκτονικό σύνολο από
αρχιτεκτονικά και άλλα μπαρόκ κτίρια, εκκλησίες όπως η Hossa Sehniora do Monte

do Camo που κανένας δεν πρέπει να χάσει.

8η μέρα: Οούρο Πρέτο - Μπέλο Οριζόντε - Ρίο ντε Τζανέιρο
Αφήνουμε το Οούρο Πρέτο -Vilg Rina- -πλούσια πόλη- και μέσω του Μπέλο
Οριζόντε θα πετάξουμε για το Ρίο ντε Τζανέιρο, την πόλη των Καριόκας, με τις
πεταλοειδείς αμμουδιές της.

9η μερα: Ρίο ντε Τζανέιρο - Περιήγηση στην Πόλη - Λόφοι του
Κορκοβάντο και του Ζαχαρόψωμου
Τις κρυμμένες αλήθειες μιας από τις ωραιότερες πόλεις της γης, θα γνωρίσουμε
σήμερα, με μία περιήγηση σε όλο το πλάτος, μήκος και ύψος των αξιοθέατων της.
Μετά από τη γνωριμία με τις παραλίες της, Κοπακαμπάνα, Ιπανέμα, Φλαμένγκο και
Λεμπλόν θα επισκεφθούμε, διαδοχικά το λόφο του Κορκοβάντο με το άγαλμα του
Χριστού και το λόφο της ζάχαρης, σχηματισμένος από γρανίτη 394 μέτρων.

10η μέρα: Ρίο ντε Τζανέιρο
Η ημέρα είναι ολόκληρη στην διάθεσή μας για να περπατήσουμε στις συνοικίες της
Κοπακαμπάνα ή στην Ιπανέμα. Για σουβενίρ και άλλες αγορές υπάρχουν προσιτές
τιμές σε πολλά μέρη της πόλης.

11η - 12η μέρα: Ρίο ντε Τζανέιρο - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα της πτήσης της επιστροφής. Άφιξη τη 12η 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
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*και 5* σε δίκλινα δωμάτια με
ιδιαίτερο λουτρό / ντους

Διατροφή
Πρωινό κάθε μέρα

 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 110 € 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 45 €

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

