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Πανόραμα Παταγονίας 
ΧΙΛΗ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

 

   Αναχώρηση: 07 Φεβρουαρίου 2019 

1η & 2η  Μέρα, 07 & 08.02 : ΛΑΡΝΑΚΑ -  ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ   

Αναχώρηση από Λάρνακα για την Χιλή με ενδιάμεσο σταθμό και ολιγόωρη διαμονή στο 
Ντουμπάι. Άφιξη  το βράδυ στη χιλιανή πρωτεύουσα. Παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η  Μέρα, 09.02 : ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ - ΒΑΛΠΑΡΑΙΖΟ 

Ταξιδεύουμε σήμερα προς τις επιβλητικές ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού, για το ιστορικό 
Βαλπαραίσο, την έδρα του πολεμικού στόλου της Χιλής με τα εντυπωσιακά κτίρια κτισμένα στις 
ανηφοριές των γειτονικών λόφων που περιβάλουν το πολύβουο λιμάνι. Συνεχίσουμε για την 
κοσμοπολίτικη Βίνια Δελ Μαρ όπου θα απολαύσουμε γεύμα  με θαλασσινά και χιλιανό.  Νωρίς το 
απόγευμα επιστροφή και γνωριμία με την γοητευτική πρωτεύουσα όπου μεταξύ άλλων θα 
δούμε το προεδρικό Μέγαρο «Λα Μονέδα», την Πλατεία των όπλων, τον Καθεδρικό ναό και το 
Ταχυδρομείο και θα ανέβουμε στο λόφο Σάντα Λουτσία. Θα κλείσουμε την περιήγηση μας με 
την  μποέμικη συνοικία Μπέλα Βίστα και στα προάστια Βατικούρα, Λας Κόντες και Προβιντέντσια 
με την μοντέρνα αρχιτεκτονική και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Διανυκτέρευση. 
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4η  Μέρα, 10.02 : ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ – ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΟΝΤ 

Μεταφορά νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο  για την πτήση  στο Πουέρτο Μοντ. Άφιξη , παραλαβή 
από τους αντιπροσώπους μας και αρχίζουμε την γνωριμία μας με το Πουέρτο Βάρας, γνωστό και 
ως «Πόλη των Ρόδων». Θα ταξιδέψουμε προς την όμορφη προκυμαία με θέα στη λίμνη 
Γιακινχούε, θα δούμε την εκκλησία της «Αγίας Καρδιάς» σε στυλ μπαρόκ χτισμένη το 1918 ως 
ακριβές αντίγραφο της αντίστοιχης εκκλησίας που βρίσκεται στον Μέλανα Δρυμό της Γερμανίας 
απ’ όπου και οι άποικοι της περιοχής που κατέφθασαν εδώ το 1852. Στη συνέχεια μέσω της 
διαδρομής Los Colonos θα κατευθυνθούμε στο ψηλότερo σημείο του Πουέρτο Μοντ για να 
απολαύσουμε την πανοραμική θέα της πόλης.  Θα συνεχίσουμε με το μνημείο των Γερμανών 
Αποίκων στην Πλατεία των Όπλων, θα περάσουμε από την προκυμαία και τον Καθεδρικό Ναό 
και θα καταλήξουμε στην περιοχή Ανγκελμό με τη ζωντανή αγορά . Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η  Μέρα, 11.02 : ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ – ΤΣΙΛΟΕ – ΠΟΥΕΡΤΟ ΒΑΡΑΣ 

Σήμερα θα ταξιδέψουμε για το νησί Τσιλόε, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί από τα 2.300 περίπου 
ολόκληρης της Χιλής, μετά τη Γη του Πυρός. Πρόκειται για ένα πραγματικό «κόσμημα» με 
πλούσια αποικιοκρατική ιστορία, εξαιρετικές εκκλησίες που προστατεύονται από την UNESCO και 
πολυπληθείς αποικίες συμπαθητικών πιγκουίνων.  Θα γνωρίσουμε την πρωτεύουσα Κάστρο και 
μετά το γεύμα( περιλαμβάνεται)  συνεχίζουμε για  την πόλη Ανκούδ. Θα επισκεφθούμε  το 
ομώνυμο μουσείο, την κωμόπολη Νταλκάουε στην ανατολική ακτή και στη συνέχεια περνώντας 
το Στενό του Τσακάο (Canal Chacao) θα κατευθυνθούμε στο Πουέρτο Βάρας ειδυλλιακά 
κτισμένο στις όχθες της λίμνης Γιανκιχούε. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.  
6η  Μέρα, 12.02 : ΠΟΥΕΡΤΟ ΒΑΡΑΣ – ΜΠΑΡΙΛΟΤΣΕ 

Διασχίζουμε σήμερα τις  Άνδεις, μία περιοχή σπάνιας ομορφιάς με υπέροχες λίμνες, καταπράσινα 
λιβάδια, επιβλητικές βουνοκορφές και αλπική βλάστηση που γεμίζουν τον ταξιδιώτη με ένα 
αίσθημα πληρότητας που μόνο η φύση μπορεί να προσφέρει τόσο απλόχερα. Θα  δούμε τους 
γραφικούς οικισμούς  Ενσενιάδα, Πετρόχουε και Πέουλα και τις λίμνες  Γιανκιχούε και Τόδος Λος 
Σάντος. Το τέλος της μέρας θα μας βρει στην γειτονική Αργεντινή στο διάσημο θέρετρο του Σαν 
Κάρλος Δε Μπαριλότσε. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

7η  Μέρα, 13.02 : ΜΠΑΡΙΛΟΤΣΕ 

Μέρα αφιερωμένη στο μαγικό Μπαριλότσε, κτισμένο στις όχθες της λίμνης Ναχουέλ Χουάπι και 
στη γύρω περιοχή. Θα ανέβουμε στο λόφο Καμπανάριο για μια εξαιρετική θέα της πόλης και της 
λίμνης Ναχούελ Χουάπι, θα επισκεφθούμε το παρεκκλήσι του Αγ. Εδουάρδου και τη γέφυρα που 
ενώνει τη λίμνη Χουάπι με τη λίμνη Μορένο. Στη συνέχεια με τελεφερίκ θα επισκεφθούμε τον 
Λόφο Καθίντραλ, ένα από τα σημαντικότερα χιονοδρομικά κέντρα της περιοχής και το μικρό 
χωριό στην κορυφή, ολοκληρώνοντας μία υπέροχη μέρα. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
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8η  Μέρα, 14.02 : ΜΠΑΡΙΛΟΤΣΕ – ΕΛ ΚΑΛΑΦΑΤΕ   

Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση νότια, στις εσχατιές της αμερικανικής 
ηπείρου, στο Ελ Καλαφάτε, μια πόλη χτισμένη στη νότια πλευρά του Λάγο Αργεντίνο. Η πόλη 
κάθε χρόνο φιλοξενεί χιλιάδες ταξιδιώτες που την χρησιμοποιούν ως ορμητήριο για τις 
επισκέψεις τους στο Εθνικό Πάρκο των Παγετώνων. Άφιξη, και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για να απολαύσουμε με τα πόδια την πόλη και την τοπική αγορά 
της. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

9η  Μέρα, 15.02 :  ΕΛ ΚΑΛΑΦΑΤΕ  - ΠΕΡΙΤΟ ΜΟΡΕΝΟ 

Μετά το πρωινό κατευθυνόμαστε προς τον θεαματικό Παγετώνα Πέριτο Μορένο. Το μήκος 
αυτού του παγωμένου ποταμού είναι 30 χλμ., με «μέτωπο» περίπου 5 χιλιομέτρων και συνολική 
επιφάνεια 195 τ.χλμ. Κι αν όλα αυτά δεν σας έχουν ακόμα εντυπωσιάσει, σημειώστε πως το 
ύψος του μετώπου λίγο πριν συναντήσει τα νερά της λίμνης είναι 30-60 μέτρα, ενώ το 
μεγαλύτερο βάθος του αγγίζει τα 350 μέτρα. Η σπάνια ομορφιά του καθώς και ο βρυχηθμός του 
καθώς η τεράστια μάζα του παγωμένου νερού μετακινείται πάνω στο έδαφος, τον έχουν 
κατατάξει στα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του πλανήτη και φυσικά προστατεύεται 
από την Ουνέσκο. Η μέρα μας θα κλείσει με επίσκεψη στο Glaciarium όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να προσεγγίσουμε επιστημονικά πια τους παγετώνες! Δείπνο και διανυκτέρευση. 

10η  Μέρα, 16.02 :  ΕΛ ΚΑΛΑΦΑΤΕ  - ΟΥΨΑΛΑ  

Μέρα αφιερωμένη στον παγετώνα Ουψάλα. Ξεκινώντας με καταμαράν από το Πουέρτο 
Μπαντέρας, 50 χλμ. από το Ελ Καλαφάτε, θα διαπλεύσουμε την νότια πλευρά του Λάγο 
Αργεντίνο και θα αντικρύσουμε το μοναδικό θέαμα του μεγαλύτερου παγετώνα του Πάρκου με 
συνολική επιφάνεια 1.000 τ.χλμ. Ανάμεσα από επιπλέοντα παγόβουνα και ονειρικά τοπία του 
παγετώνα θα απολαύσουμε τις Άνδεις! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

11η  Μέρα, 17.02 :  ΕΛ ΚΑΛΑΦΑΤΕ  - ΤΟΡΡΕΣ ΝΤΕΛ ΠΑΙΝΕ – ΠΟΥΕΡΤΟ ΝΑΤΑΛΕΣ  

Σήμερα θα επισκεφθούμε το περίφημο Τόρες Ντελ Πάινε ένα από τα πιο διάσημα Εθνικά Πάρκα 
της Παταγονίας. Η ξενάγηση που ακολουθεί είναι αποκαλυπτική. Η θέα της Λίμνης Πεχόε από το 
Σέρρο Κοντόρ, οι κόνδορες στη Λος Κουέρνος, ο μεγάλος καταρράκτης και η «πικρή λίμνη» είναι 
μερικά από τα κορυφαία αξιοθέατα της σημερινής μέρας. ( γεύμα box lunch περιλαμβάνεται) . 
Συνεχίζουμε για το Πουέρτο Νατάλες. Άφιξη στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

12η  Μέρα, 18.02 :   ΠΟΥΕΡΤΟ ΝΑΤΑΛΕΣ – ΠΟΥΝΤΑ ΑΡΕΝΑΣ 

Ταξιδεύοντας στις εσχατιές της αμερικανικής ηπείρου ανακαλύπτουμε καθημερινά μοναδικά 
τοπία, απαράμιλλή φυσική ομορφιά και «αξιοθέατα» που μόνο η ίδια η φύση μπορεί να 
«κατασκευάσει». Ένα τέτοιο αξιοθέατο είναι μια θαυμάσια σπηλιά όπου βρέθηκαν τα οστά του 
προϊστορικού Μιλόδοντα! Μετά την επίσκεψη στο σπήλαιο συνεχίζουμε για την Πούντα Αρένας 
για διανυκτέρευση. Δείπνο και διανυκτέρευση.  
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13η  Μέρα, 19.02 :   ΠΟΥΝΤΑ ΑΡΕΝΑΣ – ΟΥΣΟΥΑΙΑ 

Ετοιμαστείτε για μια ξεχωριστή μέρα σήμερα! Μια διαδρομή 600 περίπου χιλιομέτρων στην 
ατέλειωτη Πάμπα της Αργεντινής που θα μας δώσει την ευκαιρία να διασχίσουμε τα στενά του 
Μαγγελάνου!!! Ένα τοπίο ιδιαίτερο που δίνει τη δυνατότητα στον ταξιδιώτη να βιώσει 
κυριολεκτικά μια φύση τόσο ξεχωριστή, ήρεμη κα απρόσιτη συνάμα. Αργά το απόγευμα άφιξη 
στην Ουσουάια. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

14η  Μέρα, 20.02 :   ΟΥΣΟΥΑΙΑ 

Σήμερα θα επισκεφθούμε το Εθνικό Παράκτιο Πάρκο της Τιέρα Ντελ Φουέγκο. Σε αυτό ακριβώς 
το σημείο ο ορεινός όγκος της οροσειράς των Άνδεων συναντά τη θάλασσα. Ο δασικός πλούτος 
της περιοχής φημίζεται για την πλούσια πανίδα και χλωρίδα του. Σημαντικά αξιοθέατα ο 
ποταμός Λαπατάι και η Πράσινη Λίμνη. Το μέρος αυτό αποτέλεσε καταφύγιο των πρώτων 
ιθαγενών κατοίκων που άφησαν σημαντικά ευρήματα στην περιοχή. Η σημερινή μέρα θα κλείσει 
μοναδικά με μία κρουαζιέρα στα Στενά Μπίγκλ κατά τη διάρκεια της οποίας θα έχουμε την 
ευκαιρία να δούμε Θαλάσσιους Λέοντες, Κορμοράνους του Μαγγελάνου και μία ποικιλία 
πουλιών. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

15η  Μέρα, 21.02 :   ΟΥΣΟΥΑΙΑ – ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ 

Πρωινό ελεύθερο για μία βόλτα στην πόλη και στην προκυμαία με το γραφικό λιμάνι , τα 
αλιευτικά και τα πλοία που ετοιμάζονται να σαλπάρουν για την Ανταρκτική. Είστε στην πιο νότια 
πόλη του πλανήτη! Απολαύστε την. Το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση στο  
κοσμοπολίτικο Μπουένος Άιρες, μια πόλη που ακόμα και αν την έχετε επισκεφθεί σε άλλο ταξίδι 
στο παρελθόν θα σας γοητεύσει με τη ζωντάνια της και τον ρυθμό της. Άφιξη, παραλαβή και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

16η  Μέρα, 22.02 :    ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ – ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΙΓΚΡΕ 

Σήμερα θα απολαύσουμε την κοσμοπολίτικη πόλη του Μπουένος Άιρες . Μεταξύ άλλων  θα 
δούμε το Προεδρικό Μέγαρο  εκεί που η Εβίτα Περόν συνέπαιρνε τα πλήθη με την πύρινη 
δύναμη των λόγων της. Συνεχίζουμε για τον Καθεδρικό Ναό που φιλοξενεί το μαυσωλείο του 
Χοσέ Ντε Σαν Μαρτίν, του απελευθερωτή της Αργεντινής, την Πλατεία της Γερουσίας που 
φιλοξενεί το διάσημο «Σκεπτόμενο Άνθρωπο» του Ροντέν, την Λεωφόρο της 9ης Ιουλίου με τον 
περίφημο Οβελίσκο και το φημισμένο θέατρο Κολόν. Στη συνέχεια περνώντας από τη γειτονιά 
του Σαν Τέλμο, εκεί που γεννήθηκε το Τάνγκο, φτάνουμε στην περιοχή της «Μπόκα» εκεί που 
βρίσκεται ο χιλιοτραγουδισμένος δρόμος «Ελ Καμινίτο». Τέλος την ξενάγησή μας θα 
συμπληρώσει η αριστοκρατική συνοικία Ρικολέτα και το μοντέρνο Πουέρτο Μαδέρο. Αμέσως 
μετά θα κάνουμε μία κρουαζιέρα στο Δέλτα του ποταμού Τίγκρε με γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. 
Είναι το σημείο όπου ενώνονται δύο ποταμοί, ο Παρανά και ο ποταμός της Ουρουγουάης και 
σχηματίζουν στο πέρασμά τους διάφορα νησάκια.  
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Χαρακτηριστικά είναι τα γραφικά ξύλινα σπίτια τα οποία στηρίζονται σε πασσάλους στις όχθες 
του ποταμού, όπου οι κάτοικοι καθισμένοι στις βεράντες τους απολαμβάνουν την εξαίσια αυτή 
θέα. Πράγματι μία αξέχαστη εμπειρία!!! Το βράδυ θα απολαύσουμε ένα μοναδικό θέαμα Τάνγκο 
σε επιλεγμένο κέντρο της πόλης. 

17η -18η  Μέρα, 23.02- 25.02:    ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ –  ΛΑΡΝΑΚΑ  

Μέρα ελεύθερη για ψώνια. Το βράδυ αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού με διανυκτέρευση στο  Ντουμπάι. Άφιξη στην Λάρνακα 
την 18η μέρα. 
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Τιμή κατά άτομο: 

Ελάχιστος Αριθμός 
Ατόμων 

     Δίκλινο  Επιβάρυνση 
Μονόκλινου    

 
10 άτομα €7.200  € 750 
15 άτομα €7.000  € 750 

Περιλαμβάνονται: 

- Αεροπορικά εισιτήρια μετ επιστροφής για την Χιλή & από το Μπουένος Άιρες με την αεροπορική 
εταιρεία Emirates μέσω Ντουμπάι σε οικονομική θέση  

- Όλες οι εσωτερικές πτήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα σε οικονομική θέση  
- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* & 5* και 3* στο Πούντα Αρένας με μπουφέ πρόγευμα 

καθημερινά  
- Ημιδιατροφή καθημερινά όπως αναγράφεται στο αναλυτικό πρόγραμμα στα ξενοδοχεία η τοπικά 

εστιατόρια – χωρίς ποτά  
- Μεταφορές ,εκδρομές, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται αναλυτικά με τοπικούς αγγλόφωνους 

ξεναγούς  
- Είσοδοι στα Εθνικά Πάρκα / παγετώνες εκτός από το Εθνικό Πάρκο Τόρρες Ντελ Παινε η είσοδος 

πληρώνετε επί τόπου  € 42 το άτομο  
- 2 διανυκτερεύσεως στο Ντουμπάι σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα 
- Συνοδός του γραφείου μας   
- Ασφάλεια ταξιδιού  
- Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος  καυσίμων 

Δεν Περιλαμβάνονται: 

- Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 
- Φιλοδωρήματα οδηγών ,ξεναγών  & αχθοφορικά 
- Ότι δεν αναγράφεται στα πιο πάνω η αναφέρεται σαν προαιρετικό η προτεινόμενο 

 

Σημείωση: Τελευταία ημερομηνία επιβεβαίωσης των κρατήσεων 10 Δεκεμβρίου 2018. 


