Η Πλήρης Παταγονία - Γη του Πυρός (Lufthansa) - Χριστούγεννα 2017
∆ιάρκεια: 17 ΗΜΕΡΕΣ

τιµή από

3719€

Travel Identity
Στην Παταγονία συνειδητοποιείς ότι τα ταξιδιωτικά σου βήµατα έχουν τελειώσει - έχεις φτάσει πια στην άκρη της Γης.
Ο Νότιος Πόλος βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, ενώ το σκληρό τοπίο και η βασανιστική µοναξιά της παταγονικής γης
ενισχύουν κατακόρυφα την αίσθηση του οριακού προορισµού.
Απεραντοσύνη: Η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψεις το µεγάλο κενό του χάρτη - πρόκειται για µια κατά το πλείστον
επίπεδη περιοχή 1.000.000 τετρ. χλµ. στο νοτιότερο χερσαίο άκρο της αµερικανικής ηπείρου.
Μοναδικότητα: Η λέξη-κλειδί για ένα από τα τελευταία παρθένα µέρη του πλανήτη, µε πανέµορφα αυθεντικά τοπία που
αποπνέουν ηρεµία και γαλήνη.
Ειδυλλιακές λίµνες, παγετώνες, στέπες, ορµητικά ποτάµια, νησιά και δαντελωτές ακτογραµµές αποτελούν το φυσικό διάκοσµο
της Παταγονίας, που µοιάζει µε µια λεπτή φλούδα γης η οποία τελειώνει στο γεωγραφικό σηµείο όπου συναντιέται ο Ειρηνικός
µε τον Ατλαντικό.
Ένα τοπίο που σε κάνει να συνειδητοποιείς το µεγαλείο της δηµιουργίας.
Ένα ταξίδι ανεπανάληπτο στις άκρες του κόσµου…

Το ταξίδι σε λίγες γραµµές
Η Παταγονία είναι µία αχανής περιοχή µε απέραντες πεδιάδες, επιβλητικά βουνά, δάση, λίµνες, παγετώνες, κανάλια και φιόρδ,
που καταλαµβάνει το κωνικό νότιο τµήµα της αµερικανικής ηπείρου έως τη Γη του Πυρός. Το µεγαλύτερο µέρος αυτής της
άγονης περιοχής ανήκει στην Αργεντινή και εκτείνεται από τις Άνδεις µέχρι τον Ατλαντικό Ωκεανό, ανάµεσα στον Rio Colorado

στα βόρεια και τα στενά του Μαγγελάνου στα νότια. το τµήµα της Παταγονίας που ανήκει στη Χιλή βρέχεται από τον Ειρηνικό
Ωκεανό και εκτείνεται από την περιοχή των Λιµνών στα βόρεια µέχρι τα στενά του Μαγγελάνου στα νότια. Παταγονία σηµαίνει
«Μεγάλα Πόδια» και ο χαρακτηρισµός αυτός δόθηκε από το Μαγγελάνο στους ιθαγενείς κατοίκους της, τους Ινδιάνους
Tehuelche, λόγω της ογκώδους σωµατικής εµφάνισής τους και της συνήθειας που είχαν να τυλίγουν τα πόδια τους µε δέρµατα
ζώων που έµοιαζαν µε υπερµεγέθεις µπότες, αφήνοντας γιγαντιαία ίχνη.
Η Παταγονία είναι ένας τόπος αλλιώτικος. Ο ουρανός εκεί φαντάζει ατέλειωτος και η απλωσιά του χώρου κάνει την ψυχή και το
πνεύµα να ανοίγουν. Το φως τονίζει τα περιγράµµατα µε τρόπο µοναδικό. Το χρώµα ακτινοβολεί. Η Γη του Πυρός, το «Τέλος
του Κόσµου», δεν είναι ένα νησί, αλλά ένα ολόκληρο αρχιπέλαγος, µια νησιωτική οµάδα, µοιρασµένη ανάµεσα στη Χιλή (2/3)
και την Αργεντινή (1/3). Το αρχιπέλαγος ανακαλύφθηκε το 1520 από το Μαγγελάνο, ο οποίος του έδωσε τη σηµερινή ονοµασία
του από τις νυχτερινές φωτιές που άναβαν οι ιθαγενείς κατά µήκος της νότιας ακτής του στενού. Χωρίζεται από την ηπειρωτική
Νότια Αµερική µε τα Στενά του Μαγγελάνου, ένα κανάλι µήκους 595 τετρ. χλµ., το οποίο ενώνει τον Ατλαντικό µε τον
Ειρηνικό Ωκεανό.
Ένα ταξίδι στη Παταγονία και τη Γη του Πυρός κατέχει περίοπτη θέση στα όνειρα των ταξιδιωτών. Είναι ένα ταξίδι ζωής, ένα
ταξίδι αναζήτησης στο νοτιότερο άκρο της Νότιας Αµερικής.
Μια συναρπαστική περιπέτεια που σας καλεί να τη ζήσετε!
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος και πτήση για την πρωτεύουσα της Αργεντινής, το Μπουένος Άιρες, µέσω
ενδιάµεσου σταθµού.

2η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Άφιξη στο Μπουένος Άιρες που είναι η έκτη σε µέγεθος πόλη του κόσµου και µία από τις πιο πολυσύνθετες και ενδιαφέρουσες
πόλεις της Νοτίου Αµερικής. Οι κάτοικοι του, οι πορτένιος, είναι γλεντζέδες και καλοφαγάδες. Το κέντρο της κοσµείται από
πολυάριθµα καλοδιατηρηµένα παλιά κτίρια και σφύζει από ζωή. Στις φτωχογειτονιές του Μπουένος Άιρες γεννήθηκε στα µέσα
του 19ου αι. ένας από τους εκπληκτικότερους χορευτικούς ρυθµούς όλων των εποχών, το τάνγκο. Ακολουθεί ξενάγηση, κατά τη
διάρκεια της οποίας θα δούµε το Προεδρικό Μέγαρο (Κάσα Ροσάδα) και τον Καθεδρικό Ναό µε το µαυσωλείο του στρατηγού
Χοσέ ντε Σαν Μαρτίν, που ήταν ένας από τους ηγέτες του αγώνα της νοτιοαµερικανικής ανεξαρτησίας από τους Ισπανούς. Στη
συνέχεια θα δούµε το Κοινοβούλιο και τη Λεωφόρο της 9ης Ιουλίου, που είναι ο πλατύτερος δρόµος του κόσµου, µε τον
επιβλητικό οβελίσκο και το φηµισµένο θέατρο Colon. Ακολουθούν η συνοικία Λα Μπόκα, εκεί όπου ο Αριστοτέλης Ωνάσης
ξεκίνησε τις επιχειρήσεις του, και το γραφικό Καµινίτο (δροµάκι) µε τα φανταχτερά ζωγραφισµένα σπίτια και µαγαζιά. Θα
δούµε επίσης τις αριστοκρατικές συνοικίες Παλέρµο και Ρεκολέτα, στο κοιµητήριο της οποίας είναι θαµµένη η Εβίτα Περόν.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ - ΜΠΑΡΙΛΟΤΣΕ
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για το πανέµορφο Μπαριλότσε, τη «βασίλισσα των Ανδικών Λιµνών». Είναι ένα
κοσµοπολίτικο ορεινό θέρετρο ανάµεσα στις ειδυλλιακές πλαγιές των Άνδεων και τις όχθες της Λίµνης Nahuel Huapi. Με
110.000 κατοίκους, είναι η µεγαλύτερη πόλη της επαρχίας Río Negro και ένα από το πιο σηµαντικά τουριστικά κέντρα της
Παταγονίας. Ένας τόπος που συνδυάζει µοναδικά την άγρια οµορφιά των δασών και τα σµαραγδένια νερά των λιµνών. Άφιξη,
µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΡΙΛΟΤΣΕ
Σήµερα θα έχουµε ξενάγηση στο Μπαριλότσε. Χτισµένη κοντά στα χιλιανά σύνορα, αποτελεί το κέντρο των εξορµήσεών µας
στην καρδιά των Άνδεων. Η διαδροµή µας περιλαµβάνει µια µικρή στάση στο µικρό λιµάνι και θέρετρο Playa Bonita και µετά
θα ανέβουµε µε τελεσιέζ στο λόφο Καµπανάριο (Campanario) για να θαυµάσουµε τη µεγαλειώδη θέα. Μπροστά µας
αποκαλύπτεται το πανόραµα της κορδιλιέρας των Άνδεων µε τις νεφοσκεπείς βουνοκορφές, τα ηφαίστεια, τις κοιλάδες, τα δάση
και τις λίµνες, ένα πραγµατικό θαύµα της φύσης [λίµνες Ναχουέλ Χουάπι (Nahuel Huapi) και Περίτο Μορένο, Λίµνη El Trébol,
χερσόνησος San Pedro και Llao Llao, νήσος Βικτώρια, βουνά Otto, Λόπες, Goye, Catedral, Capilla και η πόλη του Μπαριλότσε
(San Carlos de Bariloche)]. Η επόµενή µας στάση θα είναι στο Llao-Llao, όπου θα επισκεφτούµε εξωτερικά την Εκκλησία του
St. Εduard. Η εκπληκτική διαδροµή µας από το λιµάνι του Panuelo, τα γήπεδα γκολφ, τη γέφυρα της Angostura, τη γέφυρα που
διασχίζει τη λίµνη Moreno θα καταλήξει στη λίµνη Trebol. Κάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον κύκλο θα επιστρέψουµε στο
Μπαριλότσε γεµάτοι από πανέµορφες εντυπώσεις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΡΙΛΟΤΣΕ - ΠΕΟΥΛΑ - ΠΟΥΕΡΤΟ ΒΑΡΑΣ - ∆ΙΑΣΧΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝ∆ΕΩΝ
Κατά τη σηµερινή µας ηµέρα θα διασχίσουµε την Περιοχή των Λιµνών. Ένα σύµπλεγµα εκατοντάδων λιµνών, ποταµών,
καταρρακτών, γρανιτένιων σχηµατισµών, αιωνόβιων δασών και αιώνιων παγετώνων σχηµατίζουν ένα από το πιο σύνθετα
γεωλογικά φαινόµενα της Γης. Η ζώνη αυτή των λιµνών προστατεύεται από την UNESCO ως ένας από τους πιο ενδιαφέροντες
και πλούσιους βιότοπους και καταφύγιο άγριας ζωής του πλανήτη, µε πρόσθετα στοιχεία τους παραδοσιακούς οικισµούς και τις
παραλίµνιες πόλεις. Η σύνθετη ιδιοµορφία του ανάγλυφου, µε τα βουνά, τα ποτάµια, τις λίµνες και τα δάση δεν καθιστούν
εύκολη τη χάραξη οδικών αξόνων. Η επικοινωνία µεταξύ των πόλεων και των οικισµών γίνεται κυρίως µε πλωτά µέσα ποταµόπλοια και βαπορέτα- και µε ένα περιορισµένο οδικό δίκτυο µεταξύ των λιµνών. Εναλλάσσοντας και εµείς τα χερσαία και
πλωτά µεταφορικά µέσα της περιοχής, θα έχουµε τη µοναδική ευκαιρία να δούµε τα ονειρεµένα αυτά τοπία της Αργεντινής και
της Χιλής.
Ξεκινάµε από το ξενοδοχείο µας για το Puerto Pañuelo, απ’ όπου θα επιβιβαστούµε σε πλοιάριο και θα διασχίζουµε την
πανέµορφη Λίµνη Nahuel Huapi. Άφιξη στο Puerto Blest και συνεχίζουµε οδικά µέχρι το Puerto Alegre, απ’ όπου πάλι µε
πλοιάριο θα διασχίσουµε τη γραφική Λίµνη Frias και θα φτάσουµε στο οµώνυµο λιµάνι της. Μετά τις διατυπώσεις στο τελωνείο
της Αργεντινής, περνάµε τα σύνορα, διασχίζουµε το δρυµό Perez Rosales και φτάνουµε στην Πέουλα. Μετά τις διατυπώσεις στο
τελωνείο της Χιλής, θα επιβιβαστούµε στο τελευταίο µας για σήµερα πλοιάριο και θα διασχίσουµε τη γραφική Λίµνη Todos los
Santos, γνωστή ως «Σµαραγδένια λίµνη» λόγω των γαλαζοπράσινων νερών της. Φτάνουµε στο Πετροχούε και συνεχίζοντας τη
διαδροµή µας κατά µήκος της µεγαλύτερης λίµνης της Χιλής, της llanquihue, θα βρεθούµε στο Πουέρτο Βάρας. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

6η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΕΡΤΟ ΒΑΡΑΣ - ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΟΝΤ - ΠΟΥΝΤΑ ΑΡΕΝΑΣ
Το Πουέρτο Βάρας ιδρύθηκε από Γερµανούς µετανάστες το 1852. Πρωινή ξενάγηση στην πόλη κατά τη διάρκεια της οποίας θα
ανέβουµε και στο Παρατηρητήριο για να απολαύσουµε µια πανοραµική εικόνα της γύρω περιοχής. Στη συνέχεια θα
αναχωρήσουµε για το Πουέρτο Μοντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας.
Θα επισκεφτούµε το προάστειο του Πουέρτο Μοντ µε την ιχθυόσκαλα Angelmo µε τον πορθµό Tenglo, όπου µπορείτε να
αγοράσετε µάλλινα χειροτεχνήµατα που κατασκευάζουν οι ντόπιοι και να δοκιµάσετε φρέσκα θαλασσινά. Μεταφορά στο
αεροδρόµιο και πτήση για το Πούντα Αρένας της Χιλιανής Παταγονίας, πρωτεύουσα της επαρχίας Magallanes. Άφιξη,
µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

7η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΝΤΑ ΑΡΕΝΑΣ - ΙΣΛΑ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ - ΠΟΥΝΤΑ ΑΡΕΝΑΣ
Πρωινή αναχώρηση για το πανέµορφο νησάκι Μαγκνταλένα, που βρίσκεται στο κέντρο των Στενών του Μαγγελάνου, 35
χιλιόµετρα βόρεια της πόλης Πούντα Αρένας. Ο πλούτος του νησιού µας καλεί να θαυµάσουµε µια εικόνα που δηµιουργήθηκε
αποκλειστικά και µόνο από τη φύση. Αυτή η περιοχή κηρύχθηκε προστατευόµενη έκταση τον Αύγουστο του 1966 και έγινε
Εθνικό Πάρκο το 1982. Σκοπός είναι η προστασία της ορνιθοπανίδας, που αποτελείται κυρίως από πιγκουίνους, κορµοράνους
και γλάρους. Εδώ βρίσκεται µια από τις µεγαλύτερες αποικίες των πιγκουίνων του Μαγγελάνου (Sphenicus Magallanicus), της
οποίας ο πληθυσµός εκτιµάται σε 50.000 ζεύγη. Επιστροφή στο Πούντα Αρένας. ∆ιανυκτέρευση.
Σηµείωση: Σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών που το Ίσλα Μαγκνταλένα ακυρωθεί, τότε αντικαθίσταται από άλλη
εκδροµή.

8η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΝΤΑ ΑΡΕΝΑΣ - ΠΟΥΕΡΤΟ ΝΑΤΑΛΕΣ
Πρωινή ξενάγηση στο Πούντα Αρένας. Από το «Cerro Mirador» θα θαυµάσουµε τα στενά του Μαγγελάνου και την πόλη, ενώ
δεν θα παραλείψουµε να επισκεφτούµε το µνηµείο του Μαγγελάνου στην Πλατεία Munoz Gamero. Η περιήγηση µας
συνεχίζεται µε το µουσείο Regional Salesiano (όπου θα µάθουµε µεταξύ άλλων για την ιστορία των ιθαγενών). Στη συνέχεια θα
αναχωρήσουµε για το Πουέρτο Νατάλες, που ονοµάστηκε έτσι γιατί ανακαλύφθηκε ανήµερα των Χριστουγέννων (Νατάλες).
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

9η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΕΡΤΟ ΝΑΤΑΛΕΣ - ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ SERRANO & BALMACEDA - ΠΟΥΕΡΤΟ ΝΑΤΑΛΕΣ
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για µία ηµερήσια εκδροµή σε δύο εντυπωσιακούς παγετώνες που βρίσκονται στο Εθνικό
Πάρκο O’Higgins: τον παγετώνα Serrano και τον παγετώνα Balmaceda. Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε τη Σπηλιά Milodon,
όπου έχουν βρεθεί οστά και κοµµάτια δέρµατος από ένα προϊστορικό χορτοφάγο θηλαστικό, το Mylodon Darwini
(Μυλόδοντας), που ζούσε στην περιοχή πριν από 12.000 χρόνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

10η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΕΡΤΟ ΝΑΤΑΛΕΣ - ΤΟΡΡΕΣ ΝΤΕΛ ΠΑΪΝΕ - ΚΑΛΑΦΑΤΕ
Μεταφορά στην αργεντίνικη πλευρά της Παταγονίας. Κατά τη διαδροµή µας θα επισκεφτούµε το Εθνικό Πάρκο Τόρρες Ντελ
Πάινε, το πιο φηµισµένο πάρκο της Νότιας Αµερικής και ένα από τα ωραιότερα πάρκα του κόσµου. Η έκτασή του είναι 160.000
εκτάρια και από το 1978 βρίσκεται υπό την αιγίδα της UNESCO. Βουνά, δάση, ποτάµια, λίµνες, παγετώνες, καταρράκτες και
µια πλούσια πανίδα και χλωρίδα συνθέτουν το εκπληκτικό αυτό τοπίο. Εξερεύνηση του δρυµού, µε θέα τη λίµνη και τον
παγετώνα Grey, ανάµεσα σε τοπία απρόσµενης φυσικής οµορφιάς. Συνεχίζουµε τη διαδροµή µας µε προορισµό το Καλαφάτε,
που το όνοµά του το έχει πάρει από ένα θάµνο µε λουλούδια κίτρινου χρώµατος. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας.
∆ιανυκτέρευση.

11η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΕ - ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ ΠΕΡΙΤΟ ΜΟΡΕΝΟ - ΚΑΛΑΦΑΤΕ
Ταξιδεύοντας στις νότιες ακτές της Λίµνης Argentino προσεγγίζουµε την άκρη του παγετώνα Περίτο Μορένο, «το 8ο θαύµα του
κόσµου». Βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο De los Glaciares, που έχει καταχωριστεί στον κατάλογο της Παγκόσµιας Φυσικής
Κληρονοµιάς της Unesco. Ο παγετώνας σχηµατίζεται σε µια χαράδρα των Άνδεων. Έχει µήκος 35 χλµ., πλάτος 4,5 χλµ. και
υψώνεται περί τα 60 µ. από την επιφάνεια του νερού. Μια τεράστια µάζα πάγου, µε διάφορες αποχρώσεις του λευκού και του
γαλάζιου. Σίγουρο είναι ότι θα µείνουµε άναυδοι από τη φυσική οµορφιά του παγετώνα, που θα τον θαυµάσουµε από διάφορα
παρατηρητήρια. Ό,τι κι αν έχει ακούσει κανείς για τον Περίτο Μορένο, δεν µπορεί ούτε στο ελάχιστο να συγκριθεί µε αυτό που
αντικρίζουν τα µάτια του. Αφουγκραζόµαστε τους τριγµούς του καθώς αργοκινείται. Μεγάλα κοµµάτια του σπάνε και
κατρακυλούν στη λίµνη, προξενώντας µεγάλα κύµατα. Η φύση στην πιο θορυβώδη της µορφή! Μοιάζει σαν ένας ζωντανός
οργανισµός και όχι ένα ποτάµι από νεκρό πάγο. Η θέα του µας κάνει να νιώθουµε τα φτερουγίσµατα ενός αρχάριου ταξιδιώτη
µπροστά σε νέες εµπειρίες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

12η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΕ - ΟΥΨΑΛΑ (ALL GLACIERS TOUR) - ΚΑΛΑΦΑΤΕ
Άλλη µια συγκλονιστική ηµέρα η σηµερινή, καθώς µας περιµένει µία ολοήµερη εκδροµή κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε
παγετώνες και παγόβουνα καθώς και τον τεραστίων διαστάσεων παγετώνα Ουψάλα. Ο παγετώνας αυτός είναι ο µεγαλύτερος
της Νότιας Αµερικής. Έχει µήκος 60 χλµ., πλάτος 10 χλµ. και ύψος 60-120 µ. Επιστροφή στο Καλαφάτε. ∆ιανυκτέρευση.

13η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΕ - ΟΥΣΟΥΑΓΙΑ
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την Ουσουάγια, τη νοτιότερη πόλη της Γης, το «τέλος του κόσµου». Είναι χτισµένη
κατά µήκος της διώρυγας Beagle, που αποτελεί φυσικό σύνορο µεταξύ Χιλής και Αργεντινής. Από το λιµάνι της ξεκινούν τα
ταξίδια και οι επιστηµονικές αποστολές για την παγωµένη ήπειρο, την Ανταρκτική. Άφιξη, µεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

14η ΗΜΕΡΑ: ΟΥΣΟΥΑΓΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΙΕΡΡΑ ΝΤΕΛ ΦΟΥΕΓΚΟ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ∆ΙΩΡΥΓΑ
BEAGLE - ΟΥΣΟΥΑΓΙΑ
Πρωινή αναχώρηση για µια εκδροµή στο Εθνικό Πάρκο Τιέρρα Ντελ Φουέγκο, που θεµελιώθηκε το 1960 και έχει έκταση
63.000 εκτάρια. Είναι µια περιοχή µε ποτάµια και δάση που εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη µε την πρώτη µατιά. Ενδιαφέρον
στην Ουσουάγια είναι η τοπική χλωρίδα, καθώς και η µεγάλη ποικιλία των πουλιών και των ψαριών που αφθονούν στις λίµνες
και στα ποτάµια του δρυµού. Η απογευµατινή µας κρουαζιέρα στη ∆ιώρυγα Beagle, που σχηµατίστηκε από τη διάβρωση των
παγετώνων και φέρει το όνοµα του πλοίου του Κάρολου ∆αρβίνου µε το οποίο το 1835 περιέπλευσε όλο το µήκος του πορθµού,
θα ολοκληρώσει τις εικόνες µας από το υπέροχο αυτό ταξίδι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

15η ΗΜΕΡΑ: ΟΥΣΟΥΑΓΙΑ - ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ
Αναχώρηση για το Μπουένος Άιρες. Άφιξη, µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Για το βράδυ έχουµε επιλέξει να
δειπνήσουµε σε τοπικό εστιατόριο µε αργεντίνικες γεύσεις ∆ιανυκτέρευση.

16η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
Χρόνος ελεύθερος για να κάνετε την βόλτα σας στην πόλη. Το check out από το ξενοδοχείο είναι στις 12 µ.µ. Μεταφορά στο
αεροδρόµιο για να πάρουµε την απογευµατινή πτήση για την Αθήνα µέσω ενδιάµεσου σταθµού.

17η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ
Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό.
Το τελικό ενηµερωτικό αποστέλλεται περίπου 3-5 ηµέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση.

Αναχωρήσεις από Αθήνα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 22/12/2017 - Αναχώρηση από Αθήνα - Τιµή από 5599€

Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

-

Double Room

5599 €

920 €

Twin Room

5599 €

920 €

Triple Room

5599 €

920 €

Single Room

6699 €

920 €

ΠΤΗΣΕΙΣ

Αριθµός
Πτήσης

Ηµεροµηνία
Πτήσης

∆ιαδροµή
(Από Þ Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

LH 1279

22/12/2017

ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

14:30

16:30

LH 510

22/12/2017

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ

22:05

07:50

LH 511

06/01/2018

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

18:05

11:20

LH 1282

07/01/2018

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ

13:00

16:45

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης.
Ξενοδοχεία 4*sup., 5* - τα περισσότερα ξενοδοχεία είναι 5*.
Ηµιδιατροφή καθηµερινά. Τα γεύµατα στις 24/12 και στις 31/12 δεν είναι εορταστικά.
Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα.
Επίσκεψη και διαµονή στη Χιλιανή Παταγονία (Πούντα Αρένας, Τόρρες Ντελ Πάινε).
∆ιάσχιση των Λιµνών των Άνδεων στην Κεντρική Παταγονία.
Εκδροµή στο Παγετώνα Περίτο Μορένο και στο Καλαφάτε.
Εκδροµή στον Παγετώνα Ουψάλα, το µεγαλύτερο της Νότιας Αµερικής.
Εκδροµή στη ∆ιώρυγα Beagle.
Εκδροµή στο Νησί Μαγκνταλένα µε τους πιγκουίνους.
Τοπικός ξεναγός.
Έλληνας έµπειρος αρχηγός.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Ταξιδιωτικός Οδηγός στα Ελληνικά.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•

•

Φόροι αεροδροµίων, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο ασφάλειας, τα οποία
καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (ατυχήµατος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες
επαναπατρισµού λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήµατος, δαπάνες για έξοδα
επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και
έξτρα καλύψεων, όπως ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.ά.). Ζητήστε πληροφορίες
από το τµήµα κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε µια κάλυψη και τους όρους των
καλύψεων για αποφυγή παρεξηγήσεων 920 €.
Τοπικοί φόροι αεροδροµίων και λιµένων (καταβάλλονται επιτόπου): 30 USD.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρακαλούµε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του ταξιδιωτικού συµβούλου (πωλητή), µε τον οποίο
έχετε συνοµιλήσει
Χωρίς την άµεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα µπορεί να περιληφθεί η ασφάλεια της προκαταβολής σας στην
επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαµβάνει το γραφείο µας στα προγράµµατά του. Αν δεν έχετε e-mail, µπορείτε να
προσκοµίσετε µια φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα γραφεία µας.
Κράτηση γίνεται µόνο µε τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κλπ.). Αν θέλετε να
συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, θα πρέπει να µας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.
Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε κατάθεση της προκαταβολής.

