
 

Παταγονία 
21 Δεκ.18 – 8 Ιαν.19 

 
Ο ΕΟΣ Αθηνών οργανώνει σε συνεργασία με ταξιδιωτικό γραφείο για τα Χριστούγεννα 
και την Πρωτοχρονιά 2018 – 19, ταξίδι στην Παταγονία  (21/12 – 8/1) 

Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία, όπου 
θα γίνει το 5ήμερο trekking του Torres del 
Paine (Χιλή) και ένα επιπλέον στη Γή του 
Πυρός (Αργεντινή). 

Από Ushuaia  στην Γη του Πυρός μέχρι το 
El Chatlen θα απολαύσουμε όλη την μαγεία 
του μοναδικού αυτού τοπίου των Παταγόνων.  

Θα πλεύσουμε στα στενά του Μαγγελάνου, 
βυθιζόμενοι στο πνεύμα των πάλαι ποτέ 
εξερευνήσεων. 

Θα υπάρχουν δύο ομάδες :  
 
Α ομάδα : Εκείνοι που θα κάνουν το Torres 
del Paine W trek  και κάποια άλλα πιο μεγάλα 
σε διάρκεια από τους άλλους, αλλά θα 
χάσουν κάποιες δραστηριότητες.  
Β ομάδα : Λιγότερες πεζοπορίες με 
συνδυασμό kayak,  πλεύση στα στενά του 
Μαγγελλάνου κ.τ.λ  
 
Το ταξίδι αυτό έχει ιδιαιτερότητες δεδομένου 

ότι τα πούλμαν της Αργεντινής δεν περνάνε στην Χιλή και αντίστροφα (λόγω διμερούς 
συμφωνίας), πράγμα που σημαίνει ότι στα σύνορα αλλάζουμε πούλμαν. Οι 
δραστηριότητες (όπως kayak, zodiac tour για παγόβουνα, φάλαινες, δελφίνια και τα 
συναφή) γίνονται καιρού επιτρέποντος γι' αυτό και υπάρχουν εναλλακτικές της στιγμής.  
 

Αναλυτικό πρόγραμμα 
 

21 Δεκ. : Αναχώρηση με  ALITALIA από  Αθήνα στις 12.30 για Ρώμη .  Άφιξη 13.35 . 
Αναχώρηση  με AEROLINEAS ARGENTINAS   από Ρώμη στις 18.15.  Άφιξη  Buenos 
Aires   04.40 (22.Δεκ) 



Αναχώρηση από Buenos Aires  στις 07.55 .  Άφιξη El Calafate στις 11.10 . 
1η ημέρα – 22 Δεκ.:  Άφιξη  11.10   El Calafate.    ARGENTINA  Ξεκούραση. 
Επιβάλλεται. Βόλτα στο El Calafate  και  διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα - 23 Δεκ. : Επίσκεψη με πλοίο του παγετώνα Upsala ( 50χλμ. από το El 
Calafate από το Puerto Banderas) και συνεχίζουμε  για τον παγετώνα Perito Moreno 
προστατευόμενο από την Unesco. Διανυκτέρευση El Calafate. 
 

 
 
3η ημέρα - 24 Δεκ.: Αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο de los Glacieres, όπου θα 
περπατήσουμε πάνω στον παγετώνα Perito Moreno. Η ομάδα Α θα κάνει διαδρομή 3 
ωρών πάνω στον παγετώνα. Η Β 1 ώρα. Και οι δύο ομάδες θα βιώσουν την εμπειρία 
του πώς περπατάμε σε παγετώνα, τι είναι οι κρεβάς κ.τ.λ. Χρειάζονται κραμπόν αλλά τα 
δίνουν εκεί. Για όσους δεν έχουν χρησιμοποιήσει γίνεται επίδειξη.  
 

 
 
4η ημέρα - 25 Δεκ.:  Αναχώρηση από το El Calafate για El Chalten. Στην διαδρομή 
πεζοπορία στο απολιθωμένο δάσος La Leone. Διανυκτέρευση στο El Chalten. 
 
5η ημέρα - 26 Δεκ. : Πεζοπορία: Ομάδα Α : Laguna de los Tres   9 -10 ώρες 
                                                     Ομάδα Β : Laguna Capri            3 - 4 ώρες 
Και οι δύο διαδρομές έχουν την θέα των Fitz Roy. Διανυκτέρευση : El Chalten 



 
 
6η ημέρα - 27 Δεκ. : Πεζοπορία όλοι μαζί  Laguna Torre με θέα Cerro Tore 6-7 ώρες. 
Διανυκτέρευση :El Chalten 
 
7η ημέρα - 28 Δεκ. : Αναχώρηση για Puerto Natales, Χιλή.  Στα σύνορα θα αλλάξουμε 
πούλμαν.  Ημέρα ελεύθερη για ξεκούραση.  Διανυκτέρευση : Puerto Natales. 
 
8η ημέρα - 29 Δεκ.:  Επίσκεψη cueva milodon και kayak. Διανυκέρευση : Puerto 
Natales. 
 

 
 
9η ημέρα - 30 Δεκ.: Ομάδα Α :Torres del Paine trek (1η μέρα). Διανυκτέρυση σε               
αντίσκηνα. 
                                 Ομάδα Β : Torres del Paine catamaran- Refugio Gray και 
επιστροφή.    Διανυκτέρευση : Puerto Natales 

 

 



 
10η ημέρα - 31 Δεκ.: Ομάδα Α  : Torres del Paine (2η ημέρα). Διανυκτέρευση σε 
αντίσκηνα. 
                                   Ομάδα Β : Αναχώρηση για Punta Arenas.  Υπάρχουν διάφορα 
που μπορείτε να επιλέξετε. Διανυκτέρευση : Punta Arenas. 
 
11η ημέρα  - 1 Ιαν. : Ομάδα Α : Torres del Paine (3η μέρα). Διανυκτέρευση σε 
αντίσκηνα. 
                                   Ομάδα Β : zodiac tour San Isidro ή ότι άλλο μας προτείνουν 
(καιρού επιτρέποντος). Διανυκτέρευση : Punta Arenas. 
 

 
 
12η ημέρα - 2 Ιαν. :  Ομάδα Α : Torres del Paine (4η μέρα). Διανυκτέρευση σε 
αντίσκηνα. 
                                  Ομάδα Β : Πλεύση στα στενά του Μαγγελάνου, Isla Magdalena. 
Διανυκτέρευση : Punta Arenas 
 

 
 
13η ημέρα - 3 Ιαν. : Ομάδα Α:  ολοκληρώνει το Torres del Paine. 
 
                                Ομάδα Β : αναχώρηση και συνάντηση με την ομάδα Α και άφιξη στο 
El Calafate (πάλι με αλλαγή πούλμαν στα σύνορα) .Διανυκτέρευση : El Calafate. 
 
14η ημέρα -  4 Ιαν. : Πτήση για Buenos Aires. Διανυκτέρευση : Buenos Aires 
AEROLINEAS  ARGENTINAS 
 



15η ημέρα  - 5 Ιαν. : Buenos Aires,   αξιοθέατα.   Διανυκτέρευση : Buenos Aires. 
 
16η ημέρα - 6 Ιαν. : Buenos Aires και αναχώρηση αργά το βράδυ στις 22.45 για Ρώμη  
με AEROLINEAS ARGENTINAS. 
 
17η ημέρα - 7 Ιαν.: Άφιξη στη Ρώμη στις 16.00.  Αναχώρηση για Αθήνα στις 21.50  με 
ALITALIA . Άφιξη αργά το βράδυ 00.50 (8 Ιαν.) 
 
ΚΟΣΤΟΣ : Η τιμή εκτιμάται στις 4.800 - 5.000 €. (Εφ' όσον τηρηθούν οι ημερομηνίες του 
προγράμματος). 
 
Περιλαμβάνει : 
1. Αεροπορικά εισιτήρια. 
2. Διανυκτερεύσεις σε δίκλινα σε 3 αστέρων ξενοδοχεία. 
3. Οδηγούς βουνού, όπου είναι υποχρεωτικό (Perito Moreno Glacier και La Leona 

petrified forest) 
4. Μεταφορά. 
5. Ασφάλεια. 
6. Την κρουαζιέρα στα στενά του Μαγγελάνου. 
7. Την είσοδο στο Εθνικό Πάρκο Torres del paine. 
Δεν περιλαμβάνει : 
1. Kayak, zodiac και όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες. (Θα ενημερωθείτε για το 

κόστος ). 
2. Φαγητό. 
3. Φιλοδωρήματα. 
 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων : 20 άτομα. 
 
Η προκαταβολή ορίζεται στα 2.000 €. Στην πρώτη συνάντηση θα ανακοινωθεί η 
ημερομηνία καταβολής του ποσού. 
 
1η ενημερωτική συνάντηση : Την Παρασκευή 27 Απριλίου στις 8.00 μ.μ. στα 
γραφεία του συλλόγου (Λέκκα 23 – 25 , 1ος όροφος) 
 
Κρατήσεις : Στο τηλ. 2103212355 από Τρίτη – Παρασκευή 5 – 8 μ.μ. ή στο email του 
συλλόγου : eosathinon@yahoo.gr , γράφοντας και το κινητό σας τηλέφωνο. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα για μεγάλο γκρουπ. 
Αφού εκτιμήσετε την όλη κατάσταση παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι την 
1η συνάντηση. Επιπλέον παρακαλούμε να δηλώσετε σε ποιά από τις δύο ομάδες θα 
είστε. Κάποιες δραστηριότητες θα είναι διαφορετικές. 
Για οποιαδήποτε ερώτηση / απορία στείλτε email  :  k_amarina@yahoo.gr 
 
Υπεύθυνη ταξιδιού 
Κάτια Μαρινάκη 


