& CANADA

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ & ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Ταξίδια στην Αμερική

Κορυφαία ταξίδια
που υπόσχονται μια
αξέχαστη ταξιδιωτική
εμπειρία!
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Επιστρέφουμε ανανεωμένοι και στο θέμα της
ταξιδιωτικής ασφάλισης, τώρα με νέες, επιπλέον
καλύψεις. Προσθέσαμε στα ομαδικά προγράμματά
μας, εντελώς δωρεάν από εμάς για εσάς, πρόσθετη
ασφάλεια με καλύψεις για covid-19.
Με κάλυψη που ξεκινά πριν το ταξίδι, συνεχίζεται σε
ολόκληρη τη διάρκειά του και ολοκληρώνεται με την
επιστροφή στο σπίτι.
Οπότε και... ξεκινούν τα όνειρα για τον επόμενο
προορισμό.
...Γιατί εμείς δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη.
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ΤΑ

5 ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ!!!
Οι έμπειροι Ταξιδιωτικοί μας Σύμβουλοι σε ολόκληρο τον Νομό Αττικής - Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά - θα σας
βοηθήσουν να οργανώσετε τις διακοπές σας, το ταξίδι αναψυχής ή εξερεύνησης σε κάθε σημείο του πλανήτη, καθώς και όλα τα γαμήλια ταξίδια σε Ελλάδα
και εξωτερικό. Ελάτε να μας γνωρίσετε και αφήστε μας να φροντίσουμε όλες τις λεπτομέρειες που θα κάνουν το ταξίδι σας μια εμπειρία μοναδική!

ΚΗΦΙΣΙΑ
210 8010150
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 263

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
210 6008802
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 39
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
210 3290100
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
210 4179111
ΗΡΏΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟΥ 11

Και στο site μας

24 ώρες μαζί !!!

www.manessistravel.gr

ΓΛΥΦΑΔΑ
210 8945775
ΓΡΗΓΟΡΊΟΥ ΛΑΜΠΡΆΚΗ 28

ΓΛΥΦΆΔΑ

Αγαπητέ Ταξιδιώτη,
Η Manessis Travel παραμένει πιστή στη μεταξύ μας σχέση εμπιστοσύνης, που έχει καλλιεργηθεί με τη μακροχρόνια συνεργασία μας και με τον αδιαμφισβήτητο σεβασμό στη διαχείριση των προσωπικών
δεδομένων, τα οποία πλέον προστατεύονται και από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
Κατανοώντας όμως παράλληλα και την ανάγκη της συνεχούς ενημέρωσης των ταξιδιωτών με τα έντυπά μας και τις ταξιδιωτικές μας προσφορές, θα συνεχίσουμε, όσο εσύ μας το επιτρέπεις και
συγκατατίθεσαι, να σου τα αποστέλλουμε στη διεύθυνση που μας έχεις ορίσει. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείς να ενημερώνεσαι και να παραλαμβάνεις τα έντυπά μας, μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να
επικοινωνήσεις μαζί μας στο gdpr@manessistravel.gr ή στο τηλέφωνο: 210 3290100.
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& ΚΑΝΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Όλες οι τιμές είναι κατ΄ άτομο και έχουν υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες τιμές των αεροπορικών ναύλων και ξενοδοχείων.
2. Το πρωινό στις ΗΠΑ δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του δωματίου. Η παιδική τιμή υπολογίζεται στην τιμή του δίκλινου και
ισχύει για ηλικίες 2-12 ετών, στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.
3. ΦΟΡΟΙ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ESTA/ETA: Το κόστος περιλαμβάνει τους φόρους, επίναυλο καυσίμων, τοπικούς φόρους, ειδική
ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19 & ποσό χρέωσης ESTA.
4. Η έκπτωση SMART PRICE ισχύει για έγκαιρες κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν για τα πρώτα 7 ή 10 άτομα.
5. ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ: Το κόστος περιλαμβάνει τα αχθοφορικά και φιλοδωρήματα ανά επιβάτη και είναι υποχρεωτικά.
Καλύπτουν αχθοφορικά Ξενοδοχείων, φιλοδωρήματα οδηγών κτλ. και εισόδους εκεί που αναφέρονται στα αναλυτικά
προγράμματα. ΔΕΝ καλύπτουν φιλοδώρημα Αρχηγού/Ξεναγού.
6. Απαραίτητη για την είσοδο στις ΗΠΑ & Καναδά είναι η έγκριση ESTA & eTA αντίστοιχα (Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα).
Ζητήστε από εμάς τη συμπλήρωση της αίτησης με την εγγραφή σας στην εκδρομή.
7. Εφ΄ όσον έχετε ταξιδέψει σε ΣΥΡΙΑ, ΙΡΑΚ, ΙΡΑΝ, ΣΟΥΔΑΝ, ΛΙΒΥΗ, ΣΟΜΑΛΙΑ, ΥΕΜΕΝΗ & Βόρεια Κορέα μετά από την
1η Μαρτίου 2011 θα χρειαστείτε Βίζα για τις ΗΠΑ. Για λόγους ασφαλείας τα στοιχεία σας θα σταλούν πρώτα στην Manessis
Travel (http://esta.manessistravel.gr/) για έλεγχο προτού καταχωρηθούν για την αίτηση ESTA.
8. Η σειρά των δραστηριοτήτων του προγράμματος είναι ενδεικτική. Ανάλογα µε την ημερομηνία, ώρα αναχώρησης, διάρκεια
ταξιδιού, αργίες, ώρες πτήσεων και για όποιον άλλον λόγο κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται να τροποποιηθεί, πάντα για την
καλύτερη διεξαγωγή του και χωρίς παραλείψεις.
9. Στις υπερατλαντικές πτήσεις η πρώτη αποσκευή κατ’ άτομο (μέχρι 23 κιλά) είναι δωρεάν. Με EMIRATES 2 αποσκευές
δωρεάν. Σε περίπτωση που το γκρουπ είναι κάτω από 10 άτομα δικαιούστε μόνον μια αποσκευή
10. Στις εσωτερικές πτήσεις υπάρχει χρέωση από την πρώτη αποσκευή και υπολογίζεται ανά διαδρομή στα $30-35
11. Στις ΗΠΑ και στον Καναδά το 3κλινο/4κλινο δωμάτιο αποτελείται από δύο διπλά κρεβάτια.
12. Όλες οι τιμές είναι κατά άτομο σε Ευρώ και έχουν υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες ισότιμες/τιμές των αεροπορικών
ναύλων και ξενοδοχείων. Οι αεροπορικές εταιρείες και τα ξενοδοχεία που αναφέρονται είναι τα συνήθη συνεργαζόμενα και
οριστικοποιούνται 16 ημέρες πριν την αναχώρηση.
13. Δυνατότητα επιπλέον ασφάλισης με αυξημένες παροχές και κάλυψη από πανδημική νόσο, όπως η COVID 19 στο
εξωτερικό. Καλύπτονται άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας. Η ασφάλιση πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον
20 μέρες πριν το ταξίδι και το κόστος υπολογίζεται περίπου στο 6,77% της αξίας της εκδρομής.
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Ξενάγηση στο Βόρειο και στο Νότιο Μανχάταν
ΔΩΡΟ: Βόλτα στη γέφυρα του Μπρούκλιν και Κρουαζιέρα
ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο Μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Η ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΜΗΤΡΌΠΟΛΗ
Η Νέα Υόρκη είναι ένα σπουδαίο κέντρο ενημέρωσης, πολιτισμού, φαγητού, τέχνης, έρευνας. Μουσεία
παγκόσμιας κλάσης, διάσημες γκαλερί τέχνης, η αφρόκρεμα του θεάτρου και του σινεμά, κέντρο της
οικονομίας, του εμπορίου και των διεθνών χρηματαγορών όχι μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά και για ολόκληρο
τον πλανήτη. Είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο σημαντικές και ισχυρές πόλεις του κόσμου.
Όλοι θα συμφωνήσουν πως το ταξίδι στη Νέα Υόρκη είναι εμπειρία! Ότι κι αν έχεις ακούσει όμως, η Νέα
Υόρκη είναι μία πόλη που αφήνει στον καθένα και κάτι διαφορετικό. Όποιος έχει επισκεφθεί, έστω και
για μια φορά, την "πόλη-σύμβολο" του αμερικανικού ονείρου, μπορεί με σιγουριά να ισχυριστεί ότι δεν
υπάρχει άλλο μέρος στον κόσμο που να συγκρίνεται μαζί της. Οριακά αντιθετική και αντιφατική, η Νέα
Υόρκη της υπερβολής, της καινοτομίας και των πειρασμών είναι μια πόλη-χωνευτήρι φυλών που δεν
κοιμάται ποτέ και αποτελεί - σύμφωνα με τους κατοίκους της - στάση και τρόπο ζωής. Ιλιγγιώδεις ρυθμοί
καθημερινότητας, πανσπερμία εθνοτήτων και κοινωνικών ομάδων, άπειρες προτάσεις διασκέδασης και
ψυχαγωγίας, αμέτρητα μουσεία, ποικίλες αγορές και ένας απίστευτος δημιουργικός οργασμός σ’ όλα
τα επίπεδα της πολιτιστικής και επαγγελματικής ζωής, συνθέτουν την ταυτότητα μιας άκρως δυναμικής
πόλης, η οποία δεν αφήνει κανέναν να πλήξει.
Αξίζει λοιπόν να την επισκεφθείς, για να αποκτήσεις τη δική σου εικόνα από την πόλη και να δημιουργήσεις
τις δικές σου αναμνήσεις, που θα σε ακολουθούν μια ζωή!
1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα Υόρκη.
Καλωσορίσατε στο "Μεγάλο Μήλο"!
Η πρώτη γνωριμία μας με την πόλη ξεκινά με τη διαδρομή από το
αεροδρόμιο προς το Μανχάταν. Η Νέα Υόρκη αποτελείται από πέντε
δήμους: Μανχάταν, Staten Island, Queens, Brooklyn και Bronx. Τα
νησιά συνδέονται με γέφυρες, σήραγγες και πορθμεία. Κάποια από
αυτά θα τα διασχίσουμε για να φθάσουμε στον προορισμό μας την πόλη όπου ο κάθε ουρανοξύστης είναι κι ένα μοναδικό δείγμα
αρχιτεκτονικής. Οι περισσότερες λεωφόροι αριθμούνται από τα
ανατολικά προς τα δυτικά (άρα η First Avenue βρίσκεται ανατολικά
της Second κοκ.). Η αρίθμηση των κτιρίων στις λεωφόρους ξεκινάει
από το νότιο άκρο της λεωφόρου και αυξάνεται προς τα βόρεια, ενώ
η αρίθμηση των οδών ξεκινάει από την Fifth Avenue και αυξάνεται
τόσο προς τα ανατολικά, όσο και προς τα δυτικά. Το γεγονός αυτό
σημαίνει ότι μπορείς πολύ εύκολα να βρεις τον δρόμο σου. Οι
δρόμοι είναι αριθμημένοι - εκτός από το κέντρο του Μανχάταν και η αρίθμηση αυξάνει καθώς πηγαίνεις βόρεια. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται στην "καρδιά" του Μανχάταν. Όσοι
το επιθυμούν (ανάλογα με την ώρα) μπορούν να βγουν για έναν
πρώτο περίπατο στην πόλη, συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας.
2η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση: Βόρειο Μανχάταν, Μητροπολιτικό
Μουσείο Τέχνης
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική πλατεία
με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου και το Λίνκολν
Σέντερ, ένα συγκρότημα κτιρίων που στεγάζουν καλλιτεχνικούς
οργανισμούς, όπως τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, τη
Μητροπολιτική Όπερα και το φημισμένο Σχολείο Τεχνών
Julliard, όπου έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι καλλιτέχνες παγκοσμίου
φήμης, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. Ακριβώς
δίπλα βρίσκεται η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Fordham,
όπου έχουν φοιτήσει τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης
ιστορίας. Συνεχίζουμε προς το Central Park, τον σημαντικότερο
πνεύμονα πρασίνου της αμερικανικής μεγαλούπολης, που θα σας
δώσει την ευκαιρία να αποδράσετε σ’ έναν μικρό φυσικό παράδεισο
με τεχνητές λίμνες, περιποιημένους χώρους πικ νικ, παιδικές χαρές,
γήπεδα αθλοπαιδιών και ζωολογικό κήπο. Στη δυτική πλευρά του
πάρκου βλέπουμε το επιβλητικό Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής
Βικτωριανού τύπου κτίριο Ντακότα, στα πανάκριβα διαμερίσματα
του οποίου κατοικούν καλλιτέχνες, εφοπλιστές κ.ά. - εδώ διέμενε
και το αδικοχαμένο "Σκαθάρι", Τζον Λένον. Στη συνέχεια βλέπουμε
το Πανεπιστήμιο Columbia - με δυο λόγια, τον μεγαλοπρεπέστερο

"ναό" των ανθρωπιστικών σπουδών του κόσμου. Ό,τι έχει παραχθεί
από την ανθρώπινη σκέψη ανά τους αιώνες για το πώς πρέπει να
ζει, να συμπεριφέρεται, να μορφώνεται, να διοικεί και να διοικείται
μια κοινωνία, υπάρχει σε αυτό το ιστορικό ίδρυμα ως επιστήμη
και έρευνα. Όλα τα προπτυχιακά τμήματα και κυρίως αυτά της
ιστορίας, των πολιτικών επιστημών, της ψυχολογίας και της
κοινωνιολογίας, είναι ιδιαιτέρως αξιόλογα. Ειδικά για την ιστορία
της τέχνης, πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί να δοθεί πληρέστερη
εκπαίδευση. Συνεχίζουμε με το μνημείο του στρατηγού των
Βορείων Ulysses Grant, που το 1868 εξελέγη Πρόεδρος των
Η.Π.Α. με ποσοστό 52.7%, τον ποταμό Hudson και το Χάρλεμ
με το περίφημο Apollo Theatre. Η φυσιογνωμία της περιοχής
που επί σειρά δεκαετιών αποτελούσε το μεγαλύτερο γκέτο των
μαύρων της Νέας Υόρκης, έχει αναμφίβολα αρχίσει να αλλάζει.
Τα εξαθλιωμένα κτίρια, μέσα στα οποία στοιβάζονταν πολύτεκνες
οικογένειες, έχουν τα τελευταία χρόνια αρχίσει να αντικαθίστανται
από μοντέρνες κατασκευές, ενώ οι κάδοι με τα φλεγόμενα
σκουπίδια γύρω από τους οποίους συγκεντρώνονταν οι άποροι
για να ζεσταθούν, έχουν από καιρό χαθεί. Το Χάρλεμ αποτελεί
πλέον προορισμό πολλών γκουρμέ καλοφαγάδων της αμερικανικής
μεγαλούπολης, καθώς παντού έχουν αρχίσει να ξεφυτρώνουν
εστιατόρια και καφέ. Συνεχίζουμε προς την ξακουστή 5η Λεωφόρο
με το Μουσείο Guggenheim, το Μητροπολιτικό Μουσείο
Τέχνης, τον Πύργο Trump, του πολυεκατομμυριούχου και πρώην
προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όλους τους Ευρωπαϊκούς
οίκους μόδας και πολλά λαμπερά κοσμηματοπωλεία, όπως Cartier,
Bulgari κ.ά. Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο Μητροπολιτικό
Μουσείο Τέχνης (Metropolitan Museum of Art, γνωστό και ως
"MΕΤ") - ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία τέχνης
στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1872, οι συλλογές του περιλαμβάνουν
περισσότερα από δύο εκατομμύρια έργα τέχνης με ξεχωριστούς
τομείς Ελληνορωμαϊκής, Μεσαιωνικής, Ισλαμικής, Ασιατικής
και σύγχρονης τέχνης, καθώς και φωτογραφιών, μουσικών
οργάνων ενδυμάτων, όπλων και πανοπλιών. Προχωρούμε προς
το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα 19 κτιρίων. Είναι ένα
από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του είδους του στον
κόσμο, με καταστήματα, εστιατόρια και στο κέντρο, σε έναν από
τους ουρανοξύστες, το Παρατηρητήριο με την εκπληκτική θέα, που
ονομάζεται Top of the Rock. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας
στην Μπρόντγουεϊ, την "καρδιά" των θεάτρων. Η Μπρόντγουεϊ
είναι μια μεγάλη λεωφόρος που διατρέχει όλο το Μανχάταν και έχει
δανείσει το όνομά της σε πολλές θεαματικές μουσικές παραγωγές.
Για το βράδυ ακολουθήστε τις προτάσεις του ξεναγού σας.
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Τώρα πλέον καταλαβαίνετε ότι η Νέα Υόρκη είναι κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι στις ΗΠΑ.
Είναι πραγματικά ένα ταξίδι ζωής στο κέντρο του κόσμου!
3η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Νότιο Μανχάταν,
Κρουαζιέρα
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που έχουν
το δικό τους χρώμα και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς
Βίλατζ - μεταξύ Houston Street και Μπρόντγουεϊ - και το
Σόχο, τη γειτονιά του 19ου αιώνα που είναι γεμάτη γκαλερί,
μπουτίκ και εστιατόρια. Φθάνουμε στην "Μικρή Ιταλία",
με πολλά Ιταλικά εστιατόρια και καταστήματα, που θα σας
θυμίσει σκηνές από την ταινία "Ο Νονός". Προχωρούμε
προς την Τσάιναταουν, μία από τις μεγαλύτερες περιοχές
Ασιατών που ζουν εκτός Ασίας, διάσημη για τα οικονομικά
εστιατόρια, παντοπωλεία και καταστήματα έθνικ ειδών
δώρων. Συνεχίζοντας προς το νότιο άκρο του Μανχάταν
(Lower Manhattan), θα δούμε την πασίγνωστη Wall Street,
η οποία λειτουργεί ως καρδιά των μεγάλων επιχειρήσεων και
είναι η έδρα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και του
Federal Hall. Ακόμα νοτιότερα βρίσκεται το Μπάτερι Παρκ.
Στο "Σημείο Μηδέν" ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης
"One World Trade Center", το ψηλότερο κτίριο της Νέας
Υόρκης. Στον χώρο έχει επίσης ανεγερθεί το συγκρότημα
"National September 11th Memorial and Museum", που
περιλαμβάνει ένα υπόγειο μουσείο και δύο πισίνες-μνημεία.
Στο υπόγειο μουσείο φιλοξενούνται εκθέματα των θυμάτων
της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ στο σημείο όπου βρίσκονταν
οι Δίδυμοι Πύργοι έχουν κατασκευαστεί δύο πισίνεςδεξαμενές, με χαραγμένα τα ονόματα των 2.983 θυμάτων που
σκοτώθηκαν την ημέρα εκείνη. Στην συνέχεια θα δούμε το Χάι
Λάιν (The High Line), ένα μακρόστενο πάρκο εγκατεστημένο
πάνω σε εγκαταλελειμμένες υπερυψωμένες γραμμές τραίνου.
Συνεχίζουμε με την καινούργια γειτονιά, την Hudson Yards.
Η Hudson Yards είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων από
ιδιώτη στην ιστορία των ΗΠΑ και η μεγαλύτερη ανάπτυξη
ακινήτων στη Νέα Υόρκη μετά το Rockefeller Center. Στο
κέντρο δεσπόζει το "Vessel". Απλωμένη σε 14 στρέμματα, η
Hudson Yards περιλαμβάνει κήπους, άλση, δεκάδες εμπορικά
και υπερπολυτελή καταστήματα, εστιατόρια διασήμων σεφ
κλπ. Ακολουθεί η προβλήτα South Street Seaport. Είναι
κυρίως εμπορική και οικονομική περιοχή, αλλά περιλαμβάνει
μερικά ωραία εστιατόρια και μπιστρό. H σημερινή μας
ξενάγηση ολοκληρώνεται µε μια Κρουαζιέρα, όπου από
το πλοιάριο θα θαυμάσουμε και θα φωτογραφίσουμε τις
αναπαλαιωμένες προβλήτες, το ιστορικό Ellis Island - χώρο
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υποδοχής των μεταναστών παλαιότερα - το Άγαλμα της
Ελευθερίας, καθώς και το Στέιτεν Άιλαντ και το New Jersey.
Από κάθε σημείο της κρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε
μοναδική θέα στο Μανχάταν. Στη συνέχεια θα περάσουμε
δίπλα από το Governor's Island και το Μπρούκλιν.
4η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Γέφυρα του
Μπρούκλιν, Chelsea Market
Αναχωρούμε σήμερα με το Μετρό για μια βόλτα στη μαγική
Γέφυρα του Μπρούκλιν (Brooklyn). Είναι η πρώτη κρεμαστή
με χαλύβδινα καλώδια γέφυρα στον κόσμο και συνδέει από
το 1883 το Μανχάταν με το Μπρούκλιν (η διαδρομή με τα
πόδια διαρκεί περίπου 20 λεπτά). Εμβληματικό στοιχείο της
εικόνας, αλλά και της καθημερινότητας της Νέας Υόρκης.
Περπατώντας, αγναντεύουμε τη θέα και στο μυαλό μας
έρχονται αμέτρητες εικόνες από ταινίες και τηλεοπτικές
σειρές με φόντο τους ουρανοξύστες. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το υπέροχο Chelsea Market. Τα κόκκινα
τούβλα κυριαρχούν και αγκαλιάζουν ολόκληρο τον τεράστιο
χώρο της στεγασμένης αγοράς, οι industrial λεπτομέρειες,
όπως οι σωλήνες, τα φουγάρα κλπ., κάνουν εμφανή την
παρουσία τους - γενικά προετοιμαστείτε για έναν δαιδαλώδη
χώρο με δεκάδες διαφορετικές επιλογές, εισόδους, εξόδους
κλπ. Με πολύ απλά λόγια, είναι η "Μέκκα" των gourmand της
Νέας Υόρκης. Το Chelsea Market έχει καθιερωθεί ως το "Food
Mall", στο οποίο ωστόσο υπάρχουν και αρκετές επιπλέον
επιλογές για shopping και για καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
5η μέρα: Νέα Υόρκη, Woodbury Commons Outlets
(Προαιρετικό)
Σήμερα θα περάσουμε τη μέρα μας στο Woodbury
Commons, έναν "παράδεισο" καταστημάτων, μόλις 1,15΄
από το Μανχάταν. Το Woodbury Common Premium
Outlets διαθέτει πάνω από 220 μπουτίκ και καταστήματα,
που προσφέρουν τη μεγαλύτερη συλλογή των καλύτερων
σχεδιαστών και εμπορικών σημάτων στον κόσμο, µε
προσφορές που κυμαίνονται από 20% έως και 70%.
Μερικά από τα καταστήματα είναι: Adidas, Banana Republic
Factory Store, Barneys New York Outlet, Burberry, Coach,
Dolce & Gabbana, DKNY, Frette, Giorgio Armani, Gucci,
Zegna, Max Mara, Neiman Marcus Last Call, Gap Outlet,
Nike Factory Store, Saks Fifth Avenue Off 5th, Polo Ralph

Lauren Factory Store, Salvatore Ferragamo, Tommy
Hilfiger, Timberland, Versace. Επίσης, θα μπορέσετε να
χαλαρώσετε σε μια ποικιλία από εστιατόρια και καφέ.
Εναλλακτικά, προτείνουμε βόλτα στην Tribeca και κυρίως
στο Soho - πολλοί ενδημούντες καλλιτέχνες, συγγραφείς
και διανοούμενοι έχουν παραχωρήσει τη θέση τους (και τις
γκαλερί τους) στις μεγάλες φίρμες και στην πολυκοσμία. Το
βράδυ το East, το West και το Greenwich Village είναι από
τις γειτονιές που καταγράφονται στους οδηγούς ως must ειδικά για τη νυχτερινή τους ζωή.
6η μέρα: Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον DC (Προαιρετικό)
Για σήμερα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στην
Washington D.C., την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής. Το επίθεμα D.C. προέρχεται από την φράση
"District of Columbia", που σημαίνει Περιφέρεια της Κολούμπια
- την ομοσπονδιακή περιφέρεια που ταυτίζεται με την πόλη
της Ουάσιγκτον. Η πόλη πήρε το όνομά της από τον Τζωρτζ
Ουάσιγκτον, τον πρώτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Είναι η έδρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ και εκεί βρίσκονται
ο Λευκός Οίκος, το Κογκρέσο και το Ανώτατο Δικαστήριο.
Επίσης, εκεί βρίσκονται 172 πρεσβείες ξένων κρατών καθώς και
τα κεντρικά γραφεία διεθνών οργανισμών, όπως η Παγκόσμια
Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κτισμένη στις
όχθες του ποταμού Πότομακ, μεταξύ των πολιτειών της Βιρτζίνια
και του Μέριλαντ, η Ουάσιγκτον DC αποτελεί από μόνη της
μια πολιτεία της αμερικανικής επικράτειας (την πολιτεία
Κολούμπια) και είναι προικισμένη με μεγαλόπρεπα κτίρια,
επιβλητικά μνημεία της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών,
πολυάριθμα πάρκα με δεντροστοιχίες, μουσεία, πλατείες και
ευθυγραμμισμένες λεωφόρους. Πέραν της ιστορικής της αξίας,
είναι µία από τις ομορφότερες πόλεις των ΗΠΑ. Καθαρός αέρας,
επιβλητικά μνημεία, περιποιημένοι κήποι - µια τέλεια δομημένη
πόλη, η πρωτεύουσα του έθνους. Βλέπουμε το Καπιτώλιο, τον
Λευκό Οίκο, το Κοιμητήριο του Άρλινγκτον με τα μνήματα των
Κένεντι, το Λίνκολν Μεμόριαλ και άλλα αξιοθέατα. Στο κέντρο
της πόλης υπάρχουν δείγματα αξιόλογης αρχιτεκτονικής, καθώς
και η DuPont Circle, κάτι σαν την 5η Λεωφόρο του Μανχάταν.
Όσοι προτιμήσετε να παραμείνετε στη Νέα Υόρκη, επισκεφθείτε
το υπέροχο μουσείο "Solomon R. Guggenheim", που διαθέτει
μια μόνιμη συλλογή με περισσότερα από 6.000 έργα σύγχρονης
τέχνης. Επίσης το "Museum of Modern Art" (MoMA) θεωρείται
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Συνδυάστε εξορμήσεις στα μουσεία
με απολαυστικές βόλτες, δοκιμάστε
μπέργκερ & υπέροχα cupcakes,
δείτε μιούζικαλ & τζαζ βραδιές,
πετάξτε με ελικόπτερο
πάνω από το Μανχάταν, κάντε μια
κρουαζιέρα μέχρι το Ellis island και
ζήστε το Αμερικάνικο όνειρο.

η "Μέκκα" της μοντέρνας τέχνης και φιλοξενεί μία από τις πιο
πλούσιες συλλογές έργων διάσημων καλλιτεχνών απ’ όλο το
φάσμα της μοντέρνας τέχνης. Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν
την επιβλητική και μεγαλοπρεπή Δημόσια Βιβλιοθήκη
της Νέας Υόρκης και τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Grand
Central που άνοιξε το 1913. Από τότε έγινε σήμα κατατεθέν
της πόλης και είναι αξιοσημείωτος ο ευρηματικός τρόπος που
διαχωρίζεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, των πεζών και
των τραίνων. Το κτίριο έχει ατσάλινο σκελετό, καλυμμένο με
γρανίτη και μάρμαρο.
7η μέρα: Νέα Υόρκη - Βοστόνη (Προαιρετικό)
Ημέρα ελεύθερη για όσους θέλουν να επισκεφθούν μουσεία
και διάφορα αξιοθέατα της πόλης ή να συνδυάσουν βόλτες
και ψώνια στην πλούσια αγοράς της. Εμείς σας προτείνουμε
μια ολοήμερη εκδρομή σε μία από τις αρχαιότερες πόλεις
των ΗΠΑ: τη Βοστόνη. Η πόλη ιδρύθηκε το 1630 από τους
Άγγλους και αποτέλεσε τον τόπο όπου έλαβαν χώρα πολλά
σημαντικά γεγονότα της Αμερικανικής Επανάστασης.
Μετά την ανεξαρτησία από τη Μεγάλη Βρετανία, η πόλη
συνέχισε να αποτελεί σημαντικό λιμάνι, καθώς και ένα
παγκόσμιο κέντρο για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.
Θα επισκεφθούμε Πανεπιστήμια διεθνούς φήμης, όπως
το Harvard και το MIT, θα δούμε τον πύργο Prudential
και διάφορα Βικτωριανά κτίρια, θα περάσουμε από το
Symphony Hall, έδρα της Συμφωνικής Ορχήστρας της
Βοστόνης κλπ. Η πόλη αυτή δεν χαρακτηρίζεται άδικα "The
Walking City", αφού, συγκριτικά με τον υπόλοιπο κόσμο, η
μετακίνηση με τα πόδια αποτελεί συχνή επιλογή.
8η-9η μέρα: Νέα Υόρκη - Αθήνα
Ημέρα ελεύθερη, καθώς η πτήση μας είναι το βράδυ. Οι
επιλογές σας πολλές. Σας προτείνουμε να κάνετε βόλτες
στις παρακάτω γειτονιές του Μανχάταν και σε λιγότερο
τουριστικά αξιοθέατα της πόλης: Το Soho, με αυθεντικότητα
και χαρακτήρα ως γειτονιά με πολλά μαγαζιά και καφέ.
Το West Village, η γειτονιά αυτή με τους πλακόστρωτους
δρόμους και τα δέντρα έχει παραμείνει αλώβητη από τον
19ο αιώνα και παρ’ όλο που θα χρειαστείτε χάρτη για να τη
γυρίσετε, αξίζει τον κόπο, γιατί είναι από τις λίγες περιοχές
του Μανχάταν που ξεφεύγουν από την καθιερωμένη δομή.
Στα highlights της περιοχής είναι το Jefferson Market
Courthouse, πρώην κέντρο πειθαρχίας όπου κάποτε

κρατήθηκε και η Mae West, τα μαγαζιά της Bleecker St
και Commerce St (του πιο όμορφου τετραγώνου της Νέας
Υόρκης), ενώ οι fan του Sex and the City πρέπει να ξέρουν
ότι η πρόσοψη του σπιτιού της Carrie Bradshaw βρίσκεται
στην πραγματικότητα στο West Village, παρ’ όλο που η ίδια
υποτίθεται ότι μένει στην Upper East Side.
Τη Δημόσια Βιβλιοθήκη, τι υπέροχο κτίριο! Ευρισκόμενη
μεταξύ 40ης και 42ης οδού, η New York Public Library είναι
ένα από τα λιγότερο γνωστά αξιοθέατα. Σίγουρα θα την έχετε
δει σε κάποια ταινία (Ghostbusters, The Thomas Crown
Affair, Spider-Man, The Day After Tomorrow, Breakfast at
Tiffany’s). Ναι, δεν πρωταγωνιστεί τυχαία σε αυτές! Αξίζει!
Επίσης για κάτι πιο διαφορετικό … The Cloisters, το οποίο
Τιμή κατ’ άτομο
Ημερομηνία
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος

υπάγεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.
Άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το 1938 και αποτελείται από
πέντε μεσαιωνικά μοναστήρια. Το μουσείο είναι αφοσιωμένο
στην τέχνη και την αρχιτεκτονική της Μεσαιωνικής Ευρώπης
με περίπου 2000 έργα τέχνης, τα οποία χρονολογούνται από
τον 12ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Οι κήποι που το περιβάλουν
είναι ένα πραγματικό καταφύγιο για να ξεφύγετε από τον
θόρυβο της πόλης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για
την Αθήνα, όπου φθάνουμε την επόμενη μέρα.
• Η ημερομηνία/σειρά των Προαιρετικών εκδρομών είναι
ενδεικτική και ανακοινώνεται στις ΗΠΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ η Παγκόσμια Μητρόπολη - 8, 9, 10 ΜΈΡΕΣ
23
06, 13
20
09
23
08
23

Ημέρες

2κλινο

3κλινο

4κλινο

8
8
10
9
8
8
8

1265
1265
1450
1400
1375
1375
1395

1175
1175
1310
1295
1260
1260
1290

1125
1125
1250
1230
1200
1200
1230

Επιβάρυνση
Μονόκλινου
+ 575
+ 575
+ 735
+ 695
+ 665
+ 665
+ 665

Οι τιμές είναι κατ άτομο και υπολογισμένες με Έκπτωση 150 € το άτομο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις.
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ 200 € και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες
Η Εκδρομή 8 ημερών έχει 6 διανυκτερεύσεις.
Η Εκδρομή 9 ημερών έχει 7 διανυκτερεύσεις.
Η Εκδρομή 10 ημερών έχει 8 διανυκτερεύσεις και μία επιπλέον ελεύθερη μέρα
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ για Νέα Υόρκη με Delta ή Emirates •Διαμονή σε Ξενοδοχείο
4* κεντρικό χωρίς πρωινό •Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν •Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν •ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για
φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ. •Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν
•ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση!!! •Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο
στην Αμερική •Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός •10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's •Αχθοφορικά
μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο σας στη Νέα Υόρκη •Εισιτήριο του Μετρό την 4η μέρα •Ταξιδιωτικά έντυπα
•Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι, Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα
αίτησης, Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19 και τοπικοί φόροι Ξενοδοχείων (Συνολικά 535€) •Τοπικοί
φόροι-Αχθοφορικά-Φιλοδωρήματα (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $50, πληρωτέα με την άφιξη την πρώτη
μέρα •Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
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Κάνουμε τα ψώνια
μας στην Black
Friday, την ημέρα
με τις μεγαλύτερες
εκπτώσεις του
χρόνου!

Συνδυάστε εξορμήσεις στα μουσεία με απολαυστικές βόλτες, δοκιμάστε μπέργκερ & υπέροχα cupcakes, δείτε μιούζικαλ
& τζαζ βραδιές, πετάξτε με ελικόπτερο πάνω από το Μανχάταν, κάντε μια κρουαζιέρα μέχρι το Ellis island και ζήστε
το Αμερικάνικο όνειρο.
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Η ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΜΗΤΡΌΠΟΛΗ

Black Friday Special
NEW YORK 2021
Η Νέα Υόρκη είναι ένα σπουδαίο κέντρο ενημέρωσης, πολιτισμού, φαγητού, τέχνης, έρευνας.
Μουσεία παγκόσμιας κλάσης, διάσημες γκαλερί τέχνης, η αφρόκρεμα του θεάτρου και του σινεμά,
κέντρο της οικονομίας, του εμπορίου και των διεθνών χρηματαγορών όχι μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά
και για ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο σημαντικές και ισχυρές πόλεις
του κόσμου.
Όλοι θα συμφωνήσουν πως το ταξίδι στη Νέα Υόρκη είναι εμπειρία! Ότι κι αν έχεις ακούσει όμως,
η Νέα Υόρκη είναι μία πόλη που αφήνει στον καθένα και κάτι διαφορετικό. Όποιος έχει επισκεφθεί,
έστω και για μια φορά, την "πόλη-σύμβολο" του αμερικανικού ονείρου, μπορεί με σιγουριά να
ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει άλλο μέρος στον κόσμο που να συγκρίνεται μαζί της. Οριακά αντιθετική
και αντιφατική, η Νέα Υόρκη της υπερβολής, της καινοτομίας και των πειρασμών είναι μια πόληχωνευτήρι φυλών που δεν κοιμάται ποτέ και αποτελεί - σύμφωνα με τους κατοίκους της - στάση και
τρόπο ζωής. Ιλιγγιώδεις ρυθμοί καθημερινότητας, πανσπερμία εθνοτήτων και κοινωνικών ομάδων,
άπειρες προτάσεις διασκέδασης και ψυχαγωγίας, αμέτρητα μουσεία, ποικίλες αγορές και ένας
απίστευτος δημιουργικός οργασμός σ’ όλα τα επίπεδα της πολιτιστικής και επαγγελματικής ζωής,
συνθέτουν την ταυτότητα μιας άκρως δυναμικής πόλης, η οποία δεν αφήνει κανέναν να πλήξει.
Αξίζει λοιπόν να την επισκεφθείς, για να αποκτήσεις τη δική σου εικόνα από την πόλη και να
δημιουργήσεις τις δικές σου αναμνήσεις, που θα σε ακολουθούν μια ζωή!
1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα Υόρκη. Καλωσορίσατε στο "Μεγάλο Μήλο"!
Η πρώτη γνωριμία μας με την πόλη ξεκινά με τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Μανχάταν. Η Νέα Υόρκη αποτελείται από
πέντε δήμους: Μανχάταν, Staten Island, Queens, Brooklyn και Bronx. Τα νησιά συνδέονται με γέφυρες, σήραγγες και πορθμεία.
Κάποια από αυτά θα τα διασχίσουμε για να φθάσουμε στον προορισμό μας - την πόλη όπου ο κάθε ουρανοξύστης είναι κι ένα
μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής. Οι περισσότερες λεωφόροι αριθμούνται από τα ανατολικά προς τα δυτικά (άρα η First Avenue
βρίσκεται ανατολικά της Second κοκ.). Η αρίθμηση των κτιρίων στις λεωφόρους ξεκινάει από το νότιο άκρο της λεωφόρου και
αυξάνεται προς τα βόρεια, ενώ η αρίθμηση των οδών ξεκινάει από την Fifth Avenue και αυξάνεται τόσο προς τα ανατολικά, όσο και
προς τα δυτικά. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι μπορείς πολύ εύκολα να βρεις τον δρόμο σου. Οι δρόμοι είναι αριθμημένοι - εκτός
από το κέντρο του Μανχάταν - και η αρίθμηση αυξάνει καθώς πηγαίνεις βόρεια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται
στην "καρδιά" του Μανχάταν. Όσοι το επιθυμούν (ανάλογα με την ώρα) μπορούν να βγουν για έναν πρώτο περίπατο στην πόλη,
συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας.
2η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση: Βόρειο Μανχάταν, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική πλατεία με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου και το Λίνκολν Σέντερ,
ένα συγκρότημα κτιρίων που στεγάζουν καλλιτεχνικούς οργανισμούς, όπως τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, τη Μητροπολιτική
Όπερα και το φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard, όπου έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, μεταξύ
των οποίων και η Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Fordham, όπου
έχουν φοιτήσει τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης ιστορίας. Συνεχίζουμε προς το Central Park, τον σημαντικότερο πνεύμονα
πρασίνου της αμερικανικής μεγαλούπολης, που θα σας δώσει την ευκαιρία να αποδράσετε σ’ έναν μικρό φυσικό παράδεισο με
τεχνητές λίμνες, περιποιημένους χώρους πικ νικ, παιδικές χαρές, γήπεδα αθλοπαιδιών και ζωολογικό κήπο. Στη δυτική πλευρά του
πάρκου βλέπουμε το επιβλητικό Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής Βικτωριανού τύπου κτίριο Ντακότα, στα πανάκριβα διαμερίσματα
του οποίου κατοικούν καλλιτέχνες, εφοπλιστές κ.ά. - εδώ διέμενε και το αδικοχαμένο "Σκαθάρι", Τζον Λένον. Στη συνέχεια βλέπουμε
το Πανεπιστήμιο Columbia - με δυο λόγια, τον μεγαλοπρεπέστερο "ναό" των ανθρωπιστικών σπουδών του κόσμου. Ό,τι έχει
παραχθεί από την ανθρώπινη σκέψη ανά τους αιώνες για το πώς πρέπει να ζει, να συμπεριφέρεται, να μορφώνεται, να διοικεί και
να διοικείται μια κοινωνία, υπάρχει σε αυτό το ιστορικό ίδρυμα ως επιστήμη και έρευνα. Όλα τα προπτυχιακά τμήματα και κυρίως
αυτά της ιστορίας, των πολιτικών επιστημών, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, είναι ιδιαιτέρως αξιόλογα. Ειδικά για την
ιστορία της τέχνης, πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί να δοθεί πληρέστερη εκπαίδευση. Συνεχίζουμε με το μνημείο του στρατηγού
των Βορείων Ulysses Grant, που το 1868 εξελέγη Πρόεδρος των Η.Π.Α. με ποσοστό 52.7%, τον ποταμό Hudson και το Χάρλεμ
με το περίφημο Apollo Theatre. Η φυσιογνωμία της περιοχής που επί σειρά δεκαετιών αποτελούσε το μεγαλύτερο γκέτο των
μαύρων της Νέας Υόρκης, έχει αναμφίβολα αρχίσει να αλλάζει. Τα εξαθλιωμένα κτίρια, μέσα στα οποία στοιβάζονταν πολύτεκνες
οικογένειες, έχουν τα τελευταία χρόνια αρχίσει να αντικαθίστανται από μοντέρνες κατασκευές, ενώ οι κάδοι με τα φλεγόμενα
σκουπίδια γύρω από τους οποίους συγκεντρώνονταν οι άποροι για να ζεσταθούν, έχουν από καιρό χαθεί. Το Χάρλεμ αποτελεί
πλέον προορισμό πολλών γκουρμέ καλοφαγάδων της αμερικανικής μεγαλούπολης, καθώς παντού έχουν αρχίσει να ξεφυτρώνουν
εστιατόρια και καφέ. Συνεχίζουμε προς την ξακουστή 5η Λεωφόρο με το Μουσείο Guggenheim, το Μητροπολιτικό Μουσείο
Τέχνης, τον Πύργο Trump, του πολυεκατομμυριούχου και πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όλους τους Ευρωπαϊκούς
οίκους μόδας και πολλά λαμπερά κοσμηματοπωλεία, όπως Cartier, Bulgari κ.ά. Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο Μητροπολιτικό
Μουσείο Τέχνης (Metropolitan Museum of Art, γνωστό και ως "MΕΤ") - ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία τέχνης
στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1872, οι συλλογές του περιλαμβάνουν περισσότερα από δύο εκατομμύρια έργα τέχνης με ξεχωριστούς
13
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τομείς Ελληνορωμαϊκής, Μεσαιωνικής, Ισλαμικής, Ασιατικής
και σύγχρονης τέχνης, καθώς και φωτογραφιών, μουσικών
οργάνων ενδυμάτων, όπλων και πανοπλιών. Προχωρούμε προς
το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα 19 κτιρίων. Είναι ένα
από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του είδους του στον
κόσμο, με καταστήματα, εστιατόρια και στο κέντρο, σε έναν
από τους ουρανοξύστες, το Παρατηρητήριο με την εκπληκτική
θέα, που ονομάζεται Top of the Rock. Ολοκληρώνουμε την
ξενάγησή μας στην Μπρόντγουεϊ, την "καρδιά" των θεάτρων. Η
Μπρόντγουεϊ είναι μια μεγάλη λεωφόρος που διατρέχει όλο το
Μανχάταν και έχει δανείσει το όνομά της σε πολλές θεαματικές
μουσικές παραγωγές. Για το βράδυ ακολουθήστε τις προτάσεις
του ξεναγού σας.
3η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Νότιο Μανχάταν,
Κρουαζιέρα
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το
δικό τους χρώμα και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς Βίλατζ
- μεταξύ Houston Street και Μπρόντγουεϊ - και το Σόχο, τη
γειτονιά του 19ου αιώνα που είναι γεμάτη γκαλερί, μπουτίκ και
εστιατόρια. Φθάνουμε στην "Μικρή Ιταλία", με πολλά Ιταλικά
εστιατόρια και καταστήματα, που θα σας θυμίσει σκηνές από
την ταινία "Ο Νονός". Προχωρούμε προς την Τσάιναταουν,
μία από τις μεγαλύτερες περιοχές Ασιατών που ζουν εκτός
Ασίας, διάσημη για τα οικονομικά εστιατόρια, παντοπωλεία
και καταστήματα έθνικ ειδών δώρων. Συνεχίζοντας προς το
νότιο άκρο του Μανχάταν (Lower Manhattan), θα δούμε την
πασίγνωστη Wall Street, η οποία λειτουργεί ως καρδιά των
μεγάλων επιχειρήσεων και είναι η έδρα του Χρηματιστηρίου
της Νέας Υόρκης και του Federal Hall. Ακόμα νοτιότερα
βρίσκεται το Μπάτερι Παρκ. Στο "Σημείο Μηδέν" ορθώνεται
σήμερα o ουρανοξύστης "One World Trade Center", το
ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Στον χώρο έχει επίσης
ανεγερθεί το συγκρότημα "National September 11th Memorial
and Museum", που περιλαμβάνει ένα υπόγειο μουσείο και
δύο πισίνες-μνημεία. Στο υπόγειο μουσείο φιλοξενούνται
εκθέματα των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ στο σημείο
όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι έχουν κατασκευαστεί
δύο πισίνες-δεξαμενές, με χαραγμένα τα ονόματα των 2.983
θυμάτων που σκοτώθηκαν την ημέρα εκείνη. Στην συνέχεια
θα δούμε το Χάι Λάιν (The High Line), ένα μακρόστενο πάρκο
εγκατεστημένο πάνω σε εγκαταλελειμμένες υπερυψωμένες
γραμμές τραίνου. Συνεχίζουμε με την καινούργια γειτονιά, την
14

Hudson Yards. Η Hudson Yards είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη
ακινήτων από ιδιώτη στην ιστορία των ΗΠΑ και η μεγαλύτερη
ανάπτυξη ακινήτων στη Νέα Υόρκη μετά το Rockefeller Center.
Στο κέντρο δεσπόζει το "Vessel". Απλωμένη σε 14 στρέμματα,
η Hudson Yards περιλαμβάνει κήπους, άλση, δεκάδες εμπορικά
και υπερπολυτελή καταστήματα, εστιατόρια διασήμων σεφ κλπ.
Ακολουθεί η προβλήτα South Street Seaport. Είναι κυρίως
εμπορική και οικονομική περιοχή, αλλά περιλαμβάνει μερικά
ωραία εστιατόρια και μπιστρό. H σημερινή μας ξενάγηση
ολοκληρώνεται µε μια Κρουαζιέρα, όπου από το πλοιάριο
θα θαυμάσουμε και θα φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες
προβλήτες, το ιστορικό Ellis Island - χώρο υποδοχής των
μεταναστών παλαιότερα - το Άγαλμα της Ελευθερίας, καθώς
και το Στέιτεν Άιλαντ και το New Jersey. Από κάθε σημείο της
κρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε μοναδική θέα στο Μανχάταν.
Στη συνέχεια θα περάσουμε δίπλα από το Governor's Island
και το Μπρούκλιν.
4η μέρα: Νέα Υόρκη,
Συνέχεια Ξενάγησης: Γέφυρα του Μπρούκλιν, Chelsea Market
Αναχωρούμε σήμερα με το Μετρό για μια βόλτα στη μαγική
Γέφυρα του Μπρούκλιν (Brooklyn). Είναι η πρώτη κρεμαστή με
χαλύβδινα καλώδια γέφυρα στον κόσμο και συνδέει από το 1883
το Μανχάταν με το Μπρούκλιν (η διαδρομή με τα πόδια διαρκεί
περίπου 20 λεπτά). Εμβληματικό στοιχείο της εικόνας, αλλά και της
καθημερινότητας της Νέας Υόρκης. Περπατώντας, αγναντεύουμε
τη θέα και στο μυαλό μας έρχονται αμέτρητες εικόνες από ταινίες
και τηλεοπτικές σειρές με φόντο τους ουρανοξύστες. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούμε το υπέροχο Chelsea Market. Τα κόκκινα
τούβλα κυριαρχούν και αγκαλιάζουν ολόκληρο τον τεράστιο
χώρο της στεγασμένης αγοράς, οι industrial λεπτομέρειες, όπως
οι σωλήνες, τα φουγάρα κλπ., κάνουν εμφανή την παρουσία
τους - γενικά προετοιμαστείτε για έναν δαιδαλώδη χώρο με
δεκάδες διαφορετικές επιλογές, εισόδους, εξόδους κλπ. Με πολύ
απλά λόγια, είναι η "Μέκκα" των gourmand της Νέας Υόρκης. Το
Chelsea Market έχει καθιερωθεί ως το "Food Mall", στο οποίο
ωστόσο υπάρχουν και αρκετές επιπλέον επιλογές για shopping
και για καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
5η μέρα: Νέα Υόρκη, Woodbury Commons Outlets
(Προαιρετικό)
Σήμερα θα περάσουμε τη μέρα μας στο Woodbury Commons,
έναν "παράδεισο" καταστημάτων, μόλις 1,15΄ από το Μανχάταν.
Το Woodbury Common Premium Outlets διαθέτει πάνω από

220 μπουτίκ και καταστήματα, που προσφέρουν τη μεγαλύτερη
συλλογή των καλύτερων σχεδιαστών και εμπορικών σημάτων
στον κόσμο, µε προσφορές που κυμαίνονται από 20% έως
και 70%. Μερικά από τα καταστήματα είναι: Adidas, Banana
Republic Factory Store, Barneys New York Outlet, Burberry,
Coach, Dolce & Gabbana, DKNY, Frette, Giorgio Armani, Gucci,
Zegna, Max Mara, Neiman Marcus Last Call, Gap Outlet, Nike
Factory Store, Saks Fifth Avenue Off 5th, Polo Ralph Lauren
Factory Store, Salvatore Ferragamo, Tommy Hilfiger, Timberland,
Versace. Επίσης, θα μπορέσετε να χαλαρώσετε σε μια ποικιλία
από εστιατόρια και καφέ. Εναλλακτικά, προτείνουμε βόλτα στην
Tribeca και κυρίως στο Soho - πολλοί ενδημούντες καλλιτέχνες,
συγγραφείς και διανοούμενοι έχουν παραχωρήσει τη θέση τους
(και τις γκαλερί τους) στις μεγάλες φίρμες και στην πολυκοσμία.
Το βράδυ το East, το West και το Greenwich Village είναι από τις
γειτονιές που καταγράφονται στους οδηγούς ως must - ειδικά για
τη νυχτερινή τους ζωή.
6η μέρα: Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον DC (Προαιρετικό)
Για σήμερα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στην
Washington D.C., την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής. Το επίθεμα D.C. προέρχεται από την φράση
"District of Columbia", που σημαίνει Περιφέρεια της Κολούμπια
- την ομοσπονδιακή περιφέρεια που ταυτίζεται με την πόλη
της Ουάσιγκτον. Η πόλη πήρε το όνομά της από τον Τζωρτζ
Ουάσιγκτον, τον πρώτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Είναι η έδρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ και εκεί βρίσκονται ο
Λευκός Οίκος, το Κογκρέσο και το Ανώτατο Δικαστήριο. Επίσης,
εκεί βρίσκονται 172 πρεσβείες ξένων κρατών καθώς και τα
κεντρικά γραφεία διεθνών οργανισμών, όπως η Παγκόσμια
Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κτισμένη στις
όχθες του ποταμού Πότομακ, μεταξύ των πολιτειών της Βιρτζίνια
και του Μέριλαντ, η Ουάσιγκτον DC αποτελεί από μόνη της
μια πολιτεία της αμερικανικής επικράτειας (την πολιτεία
Κολούμπια) και είναι προικισμένη με μεγαλόπρεπα κτίρια,
επιβλητικά μνημεία της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών,
πολυάριθμα πάρκα με δεντροστοιχίες, μουσεία, πλατείες και
ευθυγραμμισμένες λεωφόρους. Πέραν της ιστορικής της αξίας,
είναι µία από τις ομορφότερες πόλεις των ΗΠΑ. Καθαρός αέρας,
επιβλητικά μνημεία, περιποιημένοι κήποι - µια τέλεια δομημένη
πόλη, η πρωτεύουσα του έθνους. Βλέπουμε το Καπιτώλιο, τον
Λευκό Οίκο, το Κοιμητήριο του Άρλινγκτον με τα μνήματα των
Κένεντι, το Λίνκολν Μεμόριαλ και άλλα αξιοθέατα. Στο κέντρο
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ΓΙΑΤΊ ΜΕ ΜΑΝΕΣΣΗΣ;
• Απ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ πτήσεις με Emirates & 2 αποσκευές
• Κεντρικότατο ξενοδοχείο 4* & για έγκαιρες κρατήσεις
Πρωινό Μπουφέ και δωρεάν Wi-Fi
• Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν
• Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν
• Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του
Μπρούκλιν
• ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν
με Ξενάγηση!!!
• ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση
αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ.
• Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός

της πόλης υπάρχουν δείγματα αξιόλογης αρχιτεκτονικής, καθώς
και η DuPont Circle, κάτι σαν την 5η Λεωφόρο του Μανχάταν.
Όσοι προτιμήσετε να παραμείνετε στη Νέα Υόρκη, επισκεφθείτε
το υπέροχο μουσείο "Solomon R. Guggenheim", που διαθέτει
μια μόνιμη συλλογή με περισσότερα από 6.000 έργα σύγχρονης
τέχνης. Επίσης το "Museum of Modern Art" (MoMA) θεωρείται
η "Μέκκα" της μοντέρνας τέχνης και φιλοξενεί μία από τις πιο
πλούσιες συλλογές έργων διάσημων καλλιτεχνών απ’ όλο το
φάσμα της μοντέρνας τέχνης. Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν
την επιβλητική και μεγαλοπρεπή Δημόσια Βιβλιοθήκη της
Νέας Υόρκης και τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Grand Central
που άνοιξε το 1913. Από τότε έγινε σήμα κατατεθέν της πόλης
και είναι αξιοσημείωτος ο ευρηματικός τρόπος που διαχωρίζεται
η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, των πεζών και των τραίνων. Το
κτίριο έχει ατσάλινο σκελετό, καλυμμένο με γρανίτη και μάρμαρο.
7η μέρα: Νέα Υόρκη - Βοστόνη (Προαιρετικό)
Ημέρα ελεύθερη για όσους θέλουν να επισκεφθούν μουσεία
και διάφορα αξιοθέατα της πόλης ή να συνδυάσουν βόλτες και
ψώνια στην πλούσια αγοράς της. Εμείς σας προτείνουμε μια
ολοήμερη εκδρομή σε μία από τις αρχαιότερες πόλεις των ΗΠΑ:
τη Βοστόνη.
Η πόλη ιδρύθηκε το 1630 από τους Άγγλους και αποτέλεσε
τον τόπο όπου έλαβαν χώρα πολλά σημαντικά γεγονότα της
Αμερικανικής Επανάστασης. Μετά την ανεξαρτησία από τη
Μεγάλη Βρετανία, η πόλη συνέχισε να αποτελεί σημαντικό
λιμάνι, καθώς και ένα παγκόσμιο κέντρο για την εκπαίδευση και
τον πολιτισμό. Θα επισκεφθούμε Πανεπιστήμια διεθνούς φήμης,
όπως το Harvard και το MIT, θα δούμε τον πύργο Prudential και
διάφορα Βικτωριανά κτίρια, θα περάσουμε από το Symphony
Hall, έδρα της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστόνης κλπ. Η
πόλη αυτή δεν χαρακτηρίζεται άδικα "The Walking City", αφού,
συγκριτικά με τον υπόλοιπο κόσμο, η μετακίνηση με τα πόδια
αποτελεί συχνή επιλογή.
8η-9η μέρα: Νέα Υόρκη - Αθήνα
Ημέρα ελεύθερη, καθώς η πτήση μας είναι το βράδυ. Οι επιλογές
σας πολλές. Σας προτείνουμε να κάνετε βόλτες στις παρακάτω
γειτονιές του Μανχάταν και σε λιγότερο τουριστικά αξιοθέατα της
πόλης: Το Soho, με αυθεντικότητα και χαρακτήρα ως γειτονιά με
πολλά μαγαζιά και καφέ.
Το West Village, η γειτονιά αυτή με τους πλακόστρωτους
δρόμους και τα δέντρα έχει παραμείνει αλώβητη από τον 19ο
αιώνα και παρ’ όλο που θα χρειαστείτε χάρτη για να τη γυρίσετε,

αξίζει τον κόπο, γιατί είναι από τις λίγες περιοχές του Μανχάταν
που ξεφεύγουν από την καθιερωμένη δομή. Στα highlights της
περιοχής είναι το Jefferson Market Courthouse, πρώην κέντρο
πειθαρχίας όπου κάποτε κρατήθηκε και η Mae West, τα μαγαζιά
της Bleecker St και Commerce St (του πιο όμορφου τετραγώνου
της Νέας Υόρκης), ενώ οι fan του Sex and the City πρέπει
να ξέρουν ότι η πρόσοψη του σπιτιού της Carrie Bradshaw
βρίσκεται στην πραγματικότητα στο West Village, παρ’ όλο που
η ίδια υποτίθεται ότι μένει στην Upper East Side.
Τη Δημόσια Βιβλιοθήκη, τι υπέροχο κτίριο! Ευρισκόμενη
μεταξύ 40ης και 42ης οδού, η New York Public Library είναι ένα
από τα λιγότερο γνωστά αξιοθέατα. Σίγουρα θα την έχετε δει σε
κάποια ταινία (Ghostbusters, The Thomas Crown Affair, SpiderMan, The Day After Tomorrow, Breakfast at Tiffany’s). Ναι, δεν
πρωταγωνιστεί τυχαία σε αυτές! Αξίζει!
Τιμή κατ’ άτομο
Ημερομηνία
Νοέμβριος

Επίσης για κάτι πιο διαφορετικό … The Cloisters, το οποίο
υπάγεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Άνοιξε
τις πύλες του για το κοινό το 1938 και αποτελείται από πέντε
μεσαιωνικά μοναστήρια. Το μουσείο είναι αφοσιωμένο στην
τέχνη και την αρχιτεκτονική της Μεσαιωνικής Ευρώπης με
περίπου 2000 έργα τέχνης, τα οποία χρονολογούνται από τον
12ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Οι κήποι που το περιβάλουν είναι
ένα πραγματικό καταφύγιο για να ξεφύγετε από τον θόρυβο της
πόλης.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα, όπου
φθάνουμε την επόμενη μέρα.
• Η ημερομηνία/σειρά των Προαιρετικών εκδρομών είναι
ενδεικτική και ανακοινώνεται στις ΗΠΑ

BLACK FRIDAY SPECIAL NEW YORK - 8, 9, 10 ΜΈΡΕΣ
20
21
22

Ημέρες

2κλινο

3κλινο

4κλινο

9
8
10

1090
1000
1185

985
895
1080

940
850
1030

Επιβάρυνση
Μονόκλινου
+ 690
+ 595
+ 765

Black Friday Special - Προσφορά για ΕΓΚΥΡΕΣ κρατήσεις Πρωινό Μπουφέ και δωρεάν Wi-Fi
το άτομο συνολικά: 8ήμερο +35 € , 9ήμερο +40 €, 10ήμερο +45 €
Οι τιμές είναι κατ άτομο και υπολογισμένες με Έκπτωση 150 € το άτομο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις.
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ 200 € και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες
Η Εκδρομή 8 ημερών έχει 6 διανυκτερεύσεις. Η Εκδρομή 9 ημερών έχει 7 διανυκτερεύσεις.
Η Εκδρομή 10 ημερών έχει 8 διανυκτερεύσεις και μία επιπλέον ελεύθερη μέρα
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ για Νέα Υόρκη με Emirates •2 αποσκευές κατ΄ άτομο •Διαμονή στο
Ξενοδοχείο Courtyard by Marriott New York Manhattan/Midtown East 4* χωρίς πρωινό •Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν
•Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν •ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση!!! •ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για
φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ. •Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν •Εισιτήριο
του Μετρό την 4η μέρα •Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην Αμερική •Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/
ξεναγός •10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's •Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο σας στη Νέα
Υόρκη •Ταξιδιωτικά έντυπα •Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι, Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης,
Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19 και τοπικοί φόροι Ξενοδοχείων (Συνολικά 535€) •Τοπικοί φόροι-ΑχθοφορικάΦιλοδωρήματα (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $50, πληρωτέα με την άφιξη την πρώτη μέρα •Ό,τι δεν αναφέρεται
στα περιλαμβανόμενα.
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ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
με προαιρετική εκδρομή στη ΒΟΣΤΌΝΗ
1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα Υόρκη. Καλωσορίσατε στο
"Μεγάλο Μήλο"!
Η πρώτη γνωριμία μας με την πόλη ξεκινά με τη διαδρομή από το
αεροδρόμιο προς το Μανχάταν. Η Νέα Υόρκη αποτελείται από πέντε
δήμους: Μανχάταν, Staten Island, Queens, Brooklyn και Bronx. Τα νησιά
συνδέονται με γέφυρες, σήραγγες και πορθμεία. Κάποια από αυτά θα
τα διασχίσουμε για να φθάσουμε στον προορισμό μας - την πόλη όπου
ο κάθε ουρανοξύστης είναι κι ένα μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής. Οι
περισσότερες λεωφόροι αριθμούνται από τα ανατολικά προς τα δυτικά
(άρα η First Avenue βρίσκεται ανατολικά της Second κοκ.). Η αρίθμηση
των κτιρίων στις λεωφόρους ξεκινάει από το νότιο άκρο της λεωφόρου και
αυξάνεται προς τα βόρεια, ενώ η αρίθμηση των οδών ξεκινάει από την Fifth
Avenue και αυξάνεται τόσο προς τα ανατολικά, όσο και προς τα δυτικά. Το
γεγονός αυτό σημαίνει ότι μπορείς πολύ εύκολα να βρεις τον δρόμο σου.
Οι δρόμοι είναι αριθμημένοι - εκτός από το κέντρο του Μανχάταν - και η
αρίθμηση αυξάνει καθώς πηγαίνεις βόρεια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας, που βρίσκεται στην "καρδιά" του Μανχάταν. Όσοι το επιθυμούν
(ανάλογα με την ώρα) μπορούν να βγουν για έναν πρώτο περίπατο στην
πόλη, συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας.
2η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση: Βόρειο Μανχάταν,
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική πλατεία με το άγαλμα
του Χριστόφορου Κολόμβου και το Λίνκολν Σέντερ, ένα συγκρότημα κτιρίων
που στεγάζουν καλλιτεχνικούς οργανισμούς, όπως τη Φιλαρμονική της Νέας
Υόρκης, τη Μητροπολιτική Όπερα και το φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard,
όπου έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, μεταξύ των
οποίων και η Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται η Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Fordham, όπου έχουν φοιτήσει τα μεγαλύτερα
ονόματα της σύγχρονης ιστορίας. Συνεχίζουμε προς το Central Park, τον
σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου της αμερικανικής μεγαλούπολης, που
θα σας δώσει την ευκαιρία να αποδράσετε σ’ έναν μικρό φυσικό παράδεισο
με τεχνητές λίμνες, περιποιημένους χώρους πικ νικ, παιδικές χαρές,
γήπεδα αθλοπαιδιών και ζωολογικό κήπο. Στην δυτική πλευρά του πάρκου
βλέπουμε το επιβλητικό Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής Βικτωριανού
τύπου κτίριο Ντακότα, στα πανάκριβα διαμερίσματα του οποίου κατοικούν
καλλιτέχνες, εφοπλιστές κ.ά. - εδώ διέμενε και το αδικοχαμένο "Σκαθάρι",
Τζον Λένον. Στη συνέχεια βλέπουμε το Πανεπιστήμιο Columbia - με δυο
λόγια, τον μεγαλοπρεπέστερο "ναό" των ανθρωπιστικών σπουδών του
κόσμου. Ό,τι έχει παραχθεί από την ανθρώπινη σκέψη ανά τους αιώνες για
το πώς πρέπει να ζει, να συμπεριφέρεται, να μορφώνεται, να διοικεί και να
διοικείται μια κοινωνία, υπάρχει σε αυτό το ιστορικό ίδρυμα ως επιστήμη
και έρευνα. Όλα τα προπτυχιακά τμήματα και κυρίως αυτά της ιστορίας,
των πολιτικών επιστημών, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, είναι
ιδιαιτέρως αξιόλογα. Ειδικά για την ιστορία της τέχνης, πουθενά στον
κόσμο δεν μπορεί να δοθεί πληρέστερη εκπαίδευση. Συνεχίζουμε με το
μνημείο του στρατηγού των Βορείων Ulysses Grant, που το 1868 εξελέγη
Πρόεδρος των Η.Π.Α. με ποσοστό 52.7%, τον ποταμό Hudson και το
Χάρλεμ με το περίφημο Apollo Theatre. Η φυσιογνωμία της περιοχής που
επί σειρά δεκαετιών αποτελούσε το μεγαλύτερο γκέτο των μαύρων της
Νέας Υόρκης, έχει αναμφίβολα αρχίσει να αλλάζει. Τα εξαθλιωμένα κτίρια,
μέσα στα οποία στοιβάζονταν πολύτεκνες οικογένειες, έχουν τα τελευταία
χρόνια αρχίσει να αντικαθίστανται από μοντέρνες κατασκευές, ενώ οι κάδοι
με τα φλεγόμενα σκουπίδια γύρω από τους οποίους συγκεντρώνονταν οι
άποροι για να ζεσταθούν, έχουν από καιρό χαθεί. Το Χάρλεμ αποτελεί
πλέον προορισμό πολλών γκουρμέ καλοφαγάδων της αμερικανικής
μεγαλούπολης, καθώς παντού έχουν αρχίσει να ξεφυτρώνουν εστιατόρια
και καφέ. Συνεχίζουμε προς την ξακουστή 5η Λεωφόρο με το Μουσείο
Guggenheim, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, τον Πύργο Trump, του
πολυεκατομμυριούχου και σημερινού προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ
Τραμπ, όλους τους Ευρωπαϊκούς οίκους μόδας και πολλά λαμπερά
κοσμηματοπωλεία, όπως Cartier, Bulgari κ.ά. Ακολουθεί η ξενάγησή μας

στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Metropolitan Museum of Art, γνωστό
και ως "MΕΤ") - ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία
τέχνης στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1872, οι συλλογές του περιλαμβάνουν
περισσότερα από δύο εκατομμύρια έργα τέχνης με ξεχωριστούς τομείς
Ελληνορωμαϊκής, Μεσαιωνικής, Ισλαμικής, Ασιατικής και σύγχρονης
τέχνης, καθώς και φωτογραφιών, μουσικών οργάνων ενδυμάτων, όπλων
και πανοπλιών. Προχωρούμε προς το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα
19 κτιρίων. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του
είδους του στον κόσμο, με καταστήματα, εστιατόρια και στο κέντρο, σε
έναν από τους ουρανοξύστες, το Παρατηρητήριο με την εκπληκτική θέα,
που ονομάζεται Top of the Rock. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας στην
Μπρόντγουεϊ, την "καρδιά" των θεάτρων. Η Μπρόντγουεϊ είναι μια μεγάλη
λεωφόρος που διατρέχει όλο το Μανχάταν και έχει δανείσει το όνομά της
σε πολλές θεαματικές μουσικές παραγωγές. Για το βράδυ ακολουθήστε τις
προτάσεις του ξεναγού σας.
3η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Νότιο Μανχάταν, Κρουαζιέρα
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το δικό τους
χρώμα και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς Βίλατζ - μεταξύ Houston Street
και Μπρόντγουεϊ - και το Σόχο, τη γειτονιά του 19ου αιώνα που είναι
γεμάτη γκαλερί, μπουτίκ και εστιατόρια. Φθάνουμε στην "Μικρή Ιταλία",
με πολλά Ιταλικά εστιατόρια και καταστήματα, που θα σας θυμίσει σκηνές
από την ταινία "Ο Νονός". Προχωρούμε προς την Τσάιναταουν, μία από
τις μεγαλύτερες περιοχές Ασιατών που ζουν εκτός Ασίας, διάσημη για τα
οικονομικά εστιατόρια, παντοπωλεία και καταστήματα έθνικ ειδών δώρων.
Συνεχίζοντας προς το νότιο άκρο του Μανχάταν (Lower Manhattan), θα
δούμε την πασίγνωστη Wall Street, η οποία λειτουργεί ως καρδιά των
μεγάλων επιχειρήσεων και είναι η έδρα του Χρηματιστηρίου της Νέας
Υόρκης και του Federal Hall. Ακόμα νοτιότερα βρίσκεται το Μπάτερι
Παρκ. Στο "Σημείο Μηδέν" ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης "One
World Trade Center", το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Στον χώρο
έχει επίσης ανεγερθεί το συγκρότημα "National September 11th Memorial
and Museum", που περιλαμβάνει ένα υπόγειο μουσείο και δύο πισίνεςμνημεία. Στο υπόγειο μουσείο φιλοξενούνται εκθέματα των θυμάτων της
11ης Σεπτεμβρίου, ενώ στο σημείο όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι
έχουν κατασκευαστεί δύο πισίνες-δεξαμενές, με χαραγμένα τα ονόματα
των 2.983 θυμάτων που σκοτώθηκαν την ημέρα εκείνη. Στην συνέχεια θα
δούμε το Χάι Λάιν (The High Line), ένα μακρόστενο πάρκο εγκατεστημένο
πάνω σε εγκαταλελειμμένες υπερυψωμένες γραμμές τραίνου. Συνεχίζουμε
με την καινούργια γειτονιά, την Hudson Yards. Η Hudson Yards είναι η
μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων από ιδιώτη στην ιστορία των ΗΠΑ και η
μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων στη Νέα Υόρκη μετά το Rockefeller Center.
Στο κέντρο δεσπόζει το "Vessel". Απλωμένη σε 14 στρέμματα, η Hudson
Yards περιλαμβάνει κήπους, άλση, δεκάδες εμπορικά και υπερπολυτελή
καταστήματα, εστιατόρια διασήμων σεφ κλπ. Ακολουθεί η προβλήτα
South Street Seaport. Είναι κυρίως εμπορική και οικονομική περιοχή,
αλλά περιλαμβάνει μερικά ωραία εστιατόρια και μπιστρό. H σημερινή μας
ξενάγηση ολοκληρώνεται µε μια Κρουαζιέρα, όπου από το πλοιάριο θα
θαυμάσουμε και θα φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες προβλήτες, το
ιστορικό Ellis Island - χώρο υποδοχής των μεταναστών παλαιότερα - το
Άγαλμα της Ελευθερίας, καθώς και το Στέιτεν Άιλαντ και το New Jersey.
Από κάθε σημείο της κρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε μοναδική θέα στο
Μανχάταν. Στη συνέχεια θα περάσουμε δίπλα από το Governor's Island
και το Μπρούκλιν.
4η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Γέφυρα του Μπρούκλιν,
Chelsea Market
Αναχωρούμε σήμερα με το Μετρό για μια βόλτα στη μαγική Γέφυρα του
Μπρούκλιν (Brooklyn). Είναι η πρώτη κρεμαστή με χαλύβδινα καλώδια
γέφυρα στον κόσμο και συνδέει από το 1883 το Μανχάταν με το Μπρούκλιν
(η διαδρομή με τα πόδια διαρκεί περίπου 20 λεπτά). Εμβληματικό στοιχείο
της εικόνας, αλλά και της καθημερινότητας της Νέας Υόρκης. Περπατώντας,
αγναντεύουμε τη θέα και στο μυαλό μας έρχονται αμέτρητες εικόνες από
ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με φόντο τους ουρανοξύστες. Στη συνέχεια
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θα επισκεφθούμε το υπέροχο Chelsea Market. Τα
κόκκινα τούβλα κυριαρχούν και αγκαλιάζουν ολόκληρο
τον τεράστιο χώρο της στεγασμένης αγοράς, οι industrial
λεπτομέρειες, όπως οι σωλήνες, τα φουγάρα κλπ., κάνουν
εμφανή την παρουσία τους - γενικά προετοιμαστείτε για
έναν δαιδαλώδη χώρο με δεκάδες διαφορετικές επιλογές,
εισόδους, εξόδους κλπ. Με πολύ απλά λόγια, είναι η
"Μέκκα" των gourmand της Νέας Υόρκης. Το Chelsea
Market έχει καθιερωθεί ως το "Food Mall", στο οποίο
ωστόσο υπάρχουν και αρκετές επιπλέον επιλογές για
shopping και για καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
5η μέρα: Νέα Υόρκη, Woodbury Commons Outlets
(Προαιρετικό)
Σήμερα θα περάσουμε τη μέρα μας στο Woodbury
Commons, έναν "παράδεισο" καταστημάτων, μόλις 1,15΄
από το Μανχάταν. Το Woodbury Common Premium
Outlets διαθέτει πάνω από 220 μπουτίκ και καταστήματα,
που προσφέρουν τη μεγαλύτερη συλλογή των καλύτερων
σχεδιαστών και εμπορικών σημάτων στον κόσμο, µε
προσφορές που κυμαίνονται από 20% έως και 70%.
Μερικά από τα καταστήματα είναι: Adidas, Banana
Republic Factory Store, Barneys New York Outlet, Burberry,
Coach, Dolce & Gabbana, DKNY, Frette, Giorgio Armani,
Gucci, Zegna, Max Mara, Neiman Marcus Last Call, Gap
Outlet, Nike Factory Store, Saks Fifth Avenue Off 5th, Polo
Ralph Lauren Factory Store, Salvatore Ferragamo, Tommy
Hilfiger, Timberland, Versace. Επίσης, θα μπορέσετε να
χαλαρώσετε σε μια ποικιλία από εστιατόρια και καφέ.
Εναλλακτικά, προτείνουμε βόλτα στην Tribeca και κυρίως
στο Soho - πολλοί ενδημούντες καλλιτέχνες, συγγραφείς
και διανοούμενοι έχουν παραχωρήσει τη θέση τους (και τις
γκαλερί τους) στις μεγάλες φίρμες και στην πολυκοσμία. Το
βράδυ το East, το West και το Greenwich Village είναι από
τις γειτονιές που καταγράφονται στους οδηγούς ως must ειδικά για τη νυχτερινή τους ζωή.
6η μέρα: Νέα Υόρκη, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική εκδρομή στη Βοστόνη)
Ημέρα ελεύθερη για όσους θέλουν να επισκεφθούν μουσεία
και διάφορα αξιοθέατα της πόλης ή να συνδυάσουν βόλτες
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και ψώνια στην πλούσια αγοράς της. Οι επιλογές σας
πολλές. Σας προτείνουμε να κάνετε βόλτες στις παρακάτω
γειτονιές του Μανχάταν: Το Soho, με αυθεντικότητα και
χαρακτήρα ως γειτονιά με πολλά μαγαζιά και καφέ. Το
West Village, η γειτονιά αυτή με τους πλακόστρωτους
δρόμους και τα δέντρα έχει παραμείνει αλώβητη από τον
19ο αιώνα και παρ’ όλο που θα χρειαστείτε χάρτη για να τη
γυρίσετε, αξίζει τον κόπο, γιατί είναι από τις λίγες περιοχές
του Μανχάταν που ξεφεύγουν από την καθιερωμένη δομή.
Στα highlights της περιοχής είναι το Jefferson Market
Courthouse, πρώην κέντρο πειθαρχίας όπου κάποτε
κρατήθηκε και η Mae West, τα μαγαζιά της Bleecker St
και Commerce St (του πιο όμορφου τετραγώνου της Νέας
Υόρκης), ενώ οι fan του Sex and the City πρέπει να ξέρουν
ότι η πρόσοψη του σπιτιού της Carrie Bradshaw βρίσκεται
στην πραγματικότητα στο West Village, παρ’ όλο που η ίδια
υποτίθεται ότι μένει στην Upper East Side. Τη Δημόσια
Βιβλιοθήκη, τι υπέροχο κτίριο! Ευρισκόμενη μεταξύ 40ης
και 42ης οδού, η New York Public Library είναι ένα από
τα λιγότερο γνωστά αξιοθέατα. Σίγουρα θα την έχετε δει
σε κάποια ταινία (Ghostbusters, The Thomas Crown
Affair, Spider-Man, The Day After Tomorrow, Breakfast at
Tiffany’s). Ναι, δεν πρωταγωνιστεί τυχαία σε αυτές! Αξίζει!
Επίσης για κάτι πιο διαφορετικό … The Cloisters, το οποίο
υπάγεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.
Άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το 1938 και αποτελείται
από πέντε μεσαιωνικά μοναστήρια. Το μουσείο είναι
αφοσιωμένο στην τέχνη και την αρχιτεκτονική της
Μεσαιωνικής Ευρώπης με περίπου 2000 έργα τέχνης, τα
οποία χρονολογούνται από τον 12ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Οι
κήποι που το περιβάλουν είναι ένα πραγματικό καταφύγιο
για να ξεφύγετε από τον θόρυβο της πόλης. Επίσης,
σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή σε μία από τις
αρχαιότερες πόλεις των ΗΠΑ: τη Βοστόνη. Η πόλη ιδρύθηκε
το 1630 από τους Άγγλους και αποτέλεσε τον τόπο όπου
έλαβαν χώρα πολλά σημαντικά γεγονότα της Αμερικανικής
Επανάστασης. Μετά την ανεξαρτησία από τη Μεγάλη
Βρετανία, η πόλη συνέχισε να αποτελεί σημαντικό λιμάνι,
καθώς και ένα παγκόσμιο κέντρο για την εκπαίδευση και
τον πολιτισμό. Θα επισκεφθούμε Πανεπιστήμια διεθνούς
φήμης, όπως το Harvard και το MIT, θα δούμε τον πύργο

Prudential και διάφορα Βικτωριανά κτίρια, θα περάσουμε
από το Symphony Hall, έδρα της Συμφωνικής Ορχήστρας
της Βοστόνης κλπ. Η πόλη αυτή δεν χαρακτηρίζεται άδικα
"The Walking City", αφού, συγκριτικά με τον υπόλοιπο
κόσμο, η μετακίνηση με τα πόδια αποτελεί συχνή επιλογή.
7η μέρα: Νέα Υόρκη - Φιλαδέλφεια - Ουάσινγκτον
(360 χλμ.)
Πρωινή αναχώρηση μέσω Νιου Τζέρσεϊ και Πενσυλβάνια
για την Φιλαδέλφεια, που για τους Αμερικάνους
αποτελεί μια πολύτιμη πόλη της χώρας τους. Μάλιστα,
οι περισσότερο ένθερμοι "πατριώτες" αισθάνονται ότι
οφείλουν να επισκεφθούν, έστω μία φορά στη ζωή τους,
την πρώτη ιστορική πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την καρδιά της
αμερικανικής ύπαρξης. Στην Φιλαδέλφεια ξεκίνησε πριν
από περίπου 240 χρόνια να γράφεται η επίσημη ιστορία
των ΗΠΑ. Εδώ υπογράφηκε η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας
της χώρας (1776), διαβάστηκε στον λαό το πρώτο Σύνταγμα
(1776) και αποφασίστηκε το σχέδιο της σημαίας των ΗΠΑ
(1777). Εδώ, επίσης, συνεδρίαζε για δέκα συναπτά έτη
(1790-1800) το Κογκρέσο, αφού η πόλη ανακηρύχθηκε
το 1790 πρωτεύουσα του νεοσύστατου αμερικανικού
κράτους. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην ανατολική
ακτή. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση, κατά τη διάρκεια
της οποίας θα δούμε το Benjamin Franklin Parkway, το
Elsert Alley (τον παλαιότερο κατοικημένο δρόμο στην
Αμερική) και πολλά άλλα. Φθάνοντας στην καρδιά του
ιστορικού κέντρου, μπορείτε να επισκεφθείτε το περίφημο
Liberty Bell και την πλατεία Συντάγματος, σύμβολα της
ελευθερίας στην Αμερική. Εκτός από "πνευματικό καμάρι"
της Φιλαδέλφειας, το Μουσείο Τέχνης είναι αναμφίβολα
και ένα από τα ομορφότερα και πιο ειδυλλιακά σημεία
της πόλης. Έξω από το Μουσείο υπάρχει ένα άγαλμα του
Σιλβέστερ Σταλόνε (ως Rocky Μπαλμπόα). Μετά το πέρας
της ξενάγησής μας συνεχίζουμε για την Ουάσινγκτον. Δεν
είναι οι ουρανοξύστες, αλλά οι πυλώνες της αμερικανικής
ιστορίας, αυτοί που κυριαρχούν στην Ουάσινγκτον. Η
πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών αντικατοπτρίζει τον
πολιτισμό και επεξεργάζεται την πολιτική της χώρας από
τα κτίρια που περιβάλλουν το National Mall. Η αμερικανική
αυτοκρατορία έχει τη δική της Ρώμη και λέγεται Ουάσιγκτον
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DC - ήταν η πρώτη πόλη στον κόσμο που σχεδιάστηκε
και κτίστηκε με αποκλειστικό σκοπό να γίνει μια μόνιμη
εθνική πρωτεύουσα. Το καλύτερο μέρος για τη βραδινή
σας διασκέδαση είναι η περιοχή της Georgetown. Εκεί
υπάρχουν πάρα πολλά μπαράκια με μουσική τζαζ και
εστιατόρια με εξαιρετικό φαγητό. Γενικά, η ατμόσφαιρα
των κτιρίων και των καταστημάτων θα σας θυμίσει σκηνές
από κινηματογραφικές ταινίες που δείχνουν αμερικάνικες
πόλεις του 19ου αιώνα. Στην περιοχή υπάρχει πολύς
κόσμος και τα μαγαζιά είναι συνήθως γεμάτα, καθώς
εκεί κοντά βρίσκεται και το γνωστό πανεπιστήμιο της
Georgetown.
8η μέρα: Ουάσινγκτον
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης στην πόλη
θα δούμε τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Γιούνιον, μπροστά
στον οποίο έχει στηθεί το άγαλμα του Χριστόφορου
Κολόμβου και δίπλα το αντίγραφο της καμπάνας της
ελευθερίας, που ήχησε όταν η Αμερική απελευθερώθηκε
από τους Άγγλους την 4η Ιουλίου του 1783. Από τον σταθμό
αυτόν ξεκινούν τραίνα για προορισμούς σε ολόκληρη την
Αμερική. Θα θαυμάσουμε τον διάκοσμο και τη μοναδική
του οροφή. Έπεται το Καπιτώλιο. Το κτίριο είναι εντελώς
λευκό, κτισμένο σε ελληνικό στυλ. Αποτελείται από έναν
μεγάλο θόλο, κιονοστοιχίες και μεγαλοπρεπείς σκάλες.
Συνεχίζουμε με την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, το
Ανώτατο Δικαστήριο, το National Mall, τον ύψους 170
μέτρων Οβελίσκο, το Μουσείο του Ολοκαυτώματος, το
Μνημείο των Βετεράνων του Βιετνάμ και το Μνημείο του
Αβραάμ Λίνκολν, που σηματοδοτεί το τέλος της λεωφόρου
The Mall. Στις όχθες της τεχνητής λεκάνης Tidal Basin
βρίσκονται τα Μνημεία των προέδρων Φράνκλιν Ρούσβελτ
και Τόμας Τζέφερσον. Περνώντας από την επιβλητική
γέφυρα Μεμόριαλ, φθάνουμε στο νεκροταφείο Άρλινγκτον.
Ψηλά στον λόφο βρίσκεται και το μνημείο του στρατηγού
Λι, που στον Εμφύλιο ηττήθηκε από τον Γκραντ στη μάχη
του Γκέτισμπεργκ. Ανηφορίζουμε προς τους τάφους των
Κένεντι. Επόμενη στάση μας, ο Λευκός Οίκος - η ισχυρή
αστυνομική δύναμη που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή,
θα σας υπενθυμίσει την παγκόσμια πολιτική σπουδαιότητα
του σημείου αυτού. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας με

το Μουσείο του Αεροδιαστήματος, στο οποίο υπάρχουν
χιλιάδες εκθέματα της ιστορίας των αεροσκαφών, των
πυραύλων, των διαστημοπλοίων και της εξερεύνησης του
διαστήματος. Θα δείτε τμήματα από τα διαστημόπλοια
"Apollo" και "Soyuz", διάφορα μοντέλα σύγχρονων και
παλαιών αεροσκαφών, καθώς και πέτρα από το φεγγάρι
(η είσοδος στα μουσεία δεν χρεώνεται). Για το βράδυ, ίσως
υπάρχει κάποια παράσταση στο Κένεντι Σέντερ που να
σας ενδιαφέρει.
9η-10η μέρα: Ουάσινγκτον - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο για βόλτα και αγορές της τελευταίας
στιγμής ή για να επισκεφθείτε ένα τουλάχιστον μουσείο
παγκοσμίου κλάσης. Το κτίριο του Ιδρύματος Smithsonian
είναι ένα ιστορικό ορόσημο και φιλοξενεί δύο μουσεία,
το Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης και την Εθνική Γκαλερί

Πορτρέτων. Επίσης, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας, τμήμα και αυτό του Ινστιτούτου Smithsonian,
είναι το μεγαλύτερο του είδους του στον κόσμο και το
πιο δημοφιλές στην Ουάσινγκτον. Εκεί θα βρείτε 126
εκατομμύρια εκθέματα και αντικείμενα, ταξινομημένα ανά
εποχή, καλύπτοντας όλες τις χρονικές περιόδους της γης,
το γεωλογικό της υπόβαθρο, τα στάδια εξέλιξης έμβιων
και μη όντων κλπ. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει η αίθουσα
δεινοσαύρων, η συλλογή που εστιάζει στους αφρικανικούς
πληθυσμούς και στην αφρικανική κουλτούρα, η αίθουσα
του ωκεανού και η νεοϊδρυθείσα αίθουσα της ανθρώπινης
προέλευσης. Το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση επιστροφής στην Αθήνα. Άφιξη την επόμενη μέρα.
• Η ημερομηνία/σειρά των Προαιρετικών εκδρομών
είναι ενδεικτική και ανακοινώνεται στις ΗΠΑ

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - 10 ΜΈΡΕΣ

Τιμή κατ’ άτομο
Ημερομηνία
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος

23
06, 13, 20
09, 23
08, 23
22

Ημέρες

2κλινο

3κλινο

4κλινο

10
10
10
10
10

1770
1770
1795
1795
1585

1600
1600
1630
1630
1480

1530
1530
1560
1560
1430

Επιβάρυνση
Μονόκλινου
+ 735
+ 735
+ 765
+ 765
+ 735

Οι τιμές είναι κατ άτομο και υπολογισμένες με Έκπτωση 250 € το άτομο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις.
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ 200 € και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης •8 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* χωρίς πρωινό
•Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν •Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν •ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος
Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ. •Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν •ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο
Μετροπόλιταν με Ξενάγηση!!! •Εισιτήριο του Μετρό την 4η μέρα •Ξενάγηση στην Ουάσινγκτον DC •Επίσκεψη στην
Φιλαδέλφεια •Δώρο 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's •Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην
Αμερική •Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός •Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο •Ταξιδιωτικά
έντυπα •Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι - Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης,
Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19 (συνολικά 535€) •Τοπικοί φόροι, Αχθοφορικά, Φιλοδωρήματα (ΟΧΙ
Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $80, πληρωτέα με την άφιξη την πρώτη μέρα •Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΔΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ

ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ
Το καλύτερο πρόγραμμα της ελληνικής αγοράς με την Εμπειρία των 30 ετών
στη Βόρεια Αμερική!
1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα Υόρκη.
Καλωσορίσατε στο "Μεγάλο Μήλο"!
Η πρώτη γνωριμία μας με την πόλη ξεκινά με τη διαδρομή από
το αεροδρόμιο προς το Μανχάταν. Η Νέα Υόρκη αποτελείται
από πέντε δήμους: Μανχάταν, Staten Island, Queens,
Brooklyn και Bronx. Τα νησιά συνδέονται με γέφυρες,
σήραγγες και πορθμεία. Κάποια από αυτά θα τα διασχίσουμε
για να φθάσουμε στον προορισμό μας - την πόλη όπου ο κάθε
ουρανοξύστης είναι κι ένα μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής.
Οι περισσότερες λεωφόροι αριθμούνται από τα ανατολικά
προς τα δυτικά (άρα η First Avenue βρίσκεται ανατολικά
της Second κοκ.). Η αρίθμηση των κτιρίων στις λεωφόρους
ξεκινάει από το νότιο άκρο της λεωφόρου και αυξάνεται προς
τα βόρεια, ενώ η αρίθμηση των οδών ξεκινάει από την Fifth
Avenue και αυξάνεται τόσο προς τα ανατολικά, όσο και προς
τα δυτικά. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι μπορείς πολύ εύκολα
να βρεις τον δρόμο σου. Οι δρόμοι είναι αριθμημένοι - εκτός
από το κέντρο του Μανχάταν - και η αρίθμηση αυξάνει καθώς
πηγαίνεις βόρεια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, που
βρίσκεται στην "καρδιά" του Μανχάταν. Όσοι το επιθυμούν
(ανάλογα με την ώρα) μπορούν να βγουν για έναν πρώτο
περίπατο στην πόλη, συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας.
2η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση: Βόρειο Μανχάταν,
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική
πλατεία με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου και το
Λίνκολν Σέντερ, ένα συγκρότημα κτιρίων που στεγάζουν
καλλιτεχνικούς οργανισμούς, όπως τη Φιλαρμονική της
Νέας Υόρκης, τη Μητροπολιτική Όπερα και το φημισμένο
Σχολείο Τεχνών Julliard, όπου έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι
καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, μεταξύ των οποίων και η
Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται η Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Fordham, όπου έχουν φοιτήσει τα
μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης ιστορίας. Συνεχίζουμε
προς το Central Park, τον σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου
της αμερικανικής μεγαλούπολης, που θα σας δώσει την
ευκαιρία να αποδράσετε σ’ έναν μικρό φυσικό παράδεισο
με τεχνητές λίμνες, περιποιημένους χώρους πικ νικ, παιδικές
χαρές, γήπεδα αθλοπαιδιών και ζωολογικό κήπο. Στη δυτική
πλευρά του πάρκου βλέπουμε το επιβλητικό Αναγεννησιακής
αρχιτεκτονικής Βικτωριανού τύπου κτίριο Ντακότα, στα
πανάκριβα διαμερίσματα του οποίου κατοικούν καλλιτέχνες,
εφοπλιστές κ.ά. - εδώ διέμενε και το αδικοχαμένο "Σκαθάρι",
Τζον Λένον. Στη συνέχεια βλέπουμε το Πανεπιστήμιο
Columbia - με δυο λόγια, τον μεγαλοπρεπέστερο "ναό" των
ανθρωπιστικών σπουδών του κόσμου. Ό,τι έχει παραχθεί
από την ανθρώπινη σκέψη ανά τους αιώνες για το πώς πρέπει
να ζει, να συμπεριφέρεται, να μορφώνεται, να διοικεί και να
διοικείται μια κοινωνία, υπάρχει σε αυτό το ιστορικό ίδρυμα
ως επιστήμη και έρευνα. Όλα τα προπτυχιακά τμήματα και
κυρίως αυτά της ιστορίας, των πολιτικών επιστημών, της
ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, είναι ιδιαιτέρως αξιόλογα.
Ειδικά για την ιστορία της τέχνης, πουθενά στον κόσμο δεν
μπορεί να δοθεί πληρέστερη εκπαίδευση. Συνεχίζουμε με το
μνημείο του στρατηγού των Βορείων Ulysses Grant, που το
1868 εξελέγη Πρόεδρος των Η.Π.Α. με ποσοστό 52.7%, τον
ποταμό Hudson και το Χάρλεμ με το περίφημο Apollo Theatre.
Η φυσιογνωμία της περιοχής που επί σειρά δεκαετιών
αποτελούσε το μεγαλύτερο γκέτο των μαύρων της Νέας
Υόρκης, έχει αναμφίβολα αρχίσει να αλλάζει. Τα εξαθλιωμένα
κτίρια, μέσα στα οποία στοιβάζονταν πολύτεκνες οικογένειες,
έχουν τα τελευταία χρόνια αρχίσει να αντικαθίστανται

από μοντέρνες κατασκευές, ενώ οι κάδοι με τα φλεγόμενα
σκουπίδια γύρω από τους οποίους συγκεντρώνονταν οι
άποροι για να ζεσταθούν, έχουν από καιρό χαθεί. Το Χάρλεμ
αποτελεί πλέον προορισμό πολλών γκουρμέ καλοφαγάδων
της αμερικανικής μεγαλούπολης, καθώς παντού έχουν
αρχίσει να ξεφυτρώνουν εστιατόρια και καφέ. Συνεχίζουμε
προς την ξακουστή 5η Λεωφόρο με το Μουσείο Guggenheim,
το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, τον Πύργο Trump, του
πολυεκατομμυριούχου και πρώην προέδρου των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ, όλους τους Ευρωπαϊκούς οίκους μόδας
και πολλά λαμπερά κοσμηματοπωλεία, όπως Cartier,
Bulgari κ.ά. Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο Μητροπολιτικό
Μουσείο Τέχνης (Metropolitan Museum of Art, γνωστό και
ως "MΕΤ") - ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα
μουσεία τέχνης στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1872, οι συλλογές
του περιλαμβάνουν περισσότερα από δύο εκατομμύρια
έργα τέχνης με ξεχωριστούς τομείς Ελληνορωμαϊκής,
Μεσαιωνικής, Ισλαμικής, Ασιατικής και σύγχρονης τέχνης,
καθώς και φωτογραφιών, μουσικών οργάνων ενδυμάτων,
όπλων και πανοπλιών. Προχωρούμε προς το Ροκφέλερ
Σέντερ, ένα συγκρότημα 19 κτιρίων. Είναι ένα από τα
μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του είδους του στον
κόσμο, με καταστήματα, εστιατόρια και στο κέντρο, σε έναν
από τους ουρανοξύστες, το Παρατηρητήριο με την εκπληκτική
θέα, που ονομάζεται Top of the Rock. Ολοκληρώνουμε την
ξενάγησή μας στην Μπρόντγουεϊ, την "καρδιά" των θεάτρων.
Η Μπρόντγουεϊ είναι μια μεγάλη λεωφόρος που διατρέχει
όλο το Μανχάταν και έχει δανείσει το όνομά της σε πολλές
θεαματικές μουσικές παραγωγές. Για το βράδυ ακολουθήστε
τις προτάσεις του ξεναγού σας.
3η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Νότιο Μανχάταν,
Κρουαζιέρα
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το
δικό τους χρώμα και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς Βίλατζ
- μεταξύ Houston Street και Μπρόντγουεϊ - και το Σόχο, τη
γειτονιά του 19ου αιώνα που είναι γεμάτη γκαλερί, μπουτίκ και
εστιατόρια. Φθάνουμε στην "Μικρή Ιταλία", με πολλά Ιταλικά
εστιατόρια και καταστήματα, που θα σας θυμίσει σκηνές από
την ταινία "Ο Νονός". Προχωρούμε προς την Τσάιναταουν,
μία από τις μεγαλύτερες περιοχές Ασιατών που ζουν εκτός
Ασίας, διάσημη για τα οικονομικά εστιατόρια, παντοπωλεία
και καταστήματα έθνικ ειδών δώρων. Συνεχίζοντας προς το
νότιο άκρο του Μανχάταν (Lower Manhattan), θα δούμε την
πασίγνωστη Wall Street, η οποία λειτουργεί ως καρδιά των
μεγάλων επιχειρήσεων και είναι η έδρα του Χρηματιστηρίου
της Νέας Υόρκης και του Federal Hall. Ακόμα νοτιότερα
βρίσκεται το Μπάτερι Παρκ. Στο "Σημείο Μηδέν" ορθώνεται
σήμερα o ουρανοξύστης "One World Trade Center", το
ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Στον χώρο έχει επίσης
ανεγερθεί το συγκρότημα "National September 11th Memorial
and Museum", που περιλαμβάνει ένα υπόγειο μουσείο και
δύο πισίνες-μνημεία. Στο υπόγειο μουσείο φιλοξενούνται
εκθέματα των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ στο σημείο
όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι έχουν κατασκευαστεί
δύο πισίνες-δεξαμενές, με χαραγμένα τα ονόματα των 2.983
θυμάτων που σκοτώθηκαν την ημέρα εκείνη. Στην συνέχεια
θα δούμε το Χάι Λάιν (The High Line), ένα μακρόστενο πάρκο
εγκατεστημένο πάνω σε εγκαταλελειμμένες υπερυψωμένες
γραμμές τραίνου. Συνεχίζουμε με την καινούργια γειτονιά, την
Hudson Yards. Η Hudson Yards είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη
ακινήτων από ιδιώτη στην ιστορία των ΗΠΑ και η μεγαλύτερη
ανάπτυξη ακινήτων στη Νέα Υόρκη μετά το Rockefeller
Center. Στο κέντρο δεσπόζει το "Vessel". Απλωμένη σε
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14 στρέμματα, η Hudson Yards περιλαμβάνει κήπους,
άλση, δεκάδες εμπορικά και υπερπολυτελή καταστήματα,
εστιατόρια διασήμων σεφ κλπ. Συνέχεια στην προβλήτα
South Street Seaport. Είναι κυρίως εμπορική και οικονομική
περιοχή, αλλά περιλαμβάνει μερικά ωραία εστιατόρια και
μπιστρό. H σημερινή μας ξενάγηση ολοκληρώνεται µε μια
Κρουαζιέρα, όπου από το πλοιάριο θα θαυμάσουμε και θα
φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες προβλήτες, το ιστορικό
Ellis Island - χώρο υποδοχής των μεταναστών παλαιότερα - το
Άγαλμα της Ελευθερίας, καθώς και το Στέιτεν Άιλαντ και το New
Jersey. Από κάθε σημείο της κρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε
μοναδική θέα στο Μανχάταν. Στη συνέχεια θα περάσουμε
δίπλα από το Governor's Island και το Μπρούκλιν.
4η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Γέφυρα του
Μπρούκλιν, Chelsea Market - ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ
Αναχωρούμε σήμερα με το Μετρό για μια βόλτα στη μαγική
Γέφυρα του Μπρούκλιν (Brooklyn). Είναι η πρώτη κρεμαστή
με χαλύβδινα καλώδια γέφυρα στον κόσμο και συνδέει από
το 1883 το Μανχάταν με το Μπρούκλιν (η διαδρομή με τα
πόδια διαρκεί περίπου 20 λεπτά). Εμβληματικό στοιχείο της
εικόνας, αλλά και της καθημερινότητας της Νέας Υόρκης.
Περπατώντας, αγναντεύουμε τη θέα και στο μυαλό μας
έρχονται αμέτρητες εικόνες από ταινίες και τηλεοπτικές
σειρές με φόντο τους ουρανοξύστες. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το υπέροχο Chelsea Market. Τα κόκκινα
τούβλα κυριαρχούν και αγκαλιάζουν ολόκληρο τον τεράστιο
χώρο της στεγασμένης αγοράς, οι industrial λεπτομέρειες,
όπως οι σωλήνες, τα φουγάρα κλπ., κάνουν εμφανή την
παρουσία τους - γενικά προετοιμαστείτε για έναν δαιδαλώδη
χώρο με δεκάδες διαφορετικές επιλογές, εισόδους, εξόδους
κλπ. Με πολύ απλά λόγια, είναι η "Μέκκα" των gourmand
της Νέας Υόρκης. Το Chelsea Market έχει καθιερωθεί ως
το "Food Mall", στο οποίο ωστόσο υπάρχουν και αρκετές
επιπλέον επιλογές για shopping και για καλλιτεχνικές
δραστηριότητες. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή μας στην
παγκόσμια μητρόπολη, αναχωρούμε για το αεροδρόμιο και
επιβιβαζόμαστε στην πτήση για το Λας Βέγκας. Εδώ τα φώτα
έχουν να σβήσουν από… τη δεκαετία του ’40! Είναι το πιο
φωτεινό σημείο του πλανήτη Γη, αφού μαζί με τα εκατομμύρια
φώτα του, λάμπουν και οι χιλιάδες επισκέπτες του. Είναι
αδύνατον να το επισκεφθεί κανείς μόνο μια φορά και αυτό
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γιατί το Λας Βέγκας, στη μέση της ερήμου της Νεβάδα, είναι
απλά ανεπανάληπτο! Όλα είναι μεγάλα και εντυπωσιακά:
τα ξενοδοχεία, τα καζίνο, οι μερίδες στο φαγητό, τα ποτά,
τα κέρδη, ακόμα και η διάθεση των επισκεπτών για
παιχνίδι και διασκέδαση! Όλα είναι καινούργια και η κάθε
μέρα επιφυλάσσει και κάτι νέο για τα μάτια μας. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, που διαθέτει και καζίνο. Στο
Λας Βέγκας όλοι πλέον οι τοπ Chef του κόσμου έχουν ένα
τουλάχιστον εστιατόριο. Μοναδική εμπειρία, το εστιατόριο
Picasso στο ξενοδοχείο Bellagio - εκτός από τη γευστική
εμπειρία που προσφέρει, θα δείτε στους τοίχους του μερικά
από τα έργα του Πικάσο, αξίας άνω των 100 εκατ. δολαρίων.
Ενώ η ματιά σας θα...περιπλανείται στα πολύτιμα αυτά
έργα, ο executive σεφ Julian Serrano θα ετοιμάζει για σας
πιάτα εμπνευσμένα από τη γαλλική και την ισπανική κουζίνα.
Εδώ μάλιστα γυρίστηκε και η σκηνή του δείπνου της Τζούλια
Ρόμπερτς και του Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία "Oceans 11".
5η μέρα: Λας Βέγκας, Ξενάγηση
Γνωριμία με την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Θα περπατήσουμε
μαζί με τον ξεναγό μας στη διάσημη λεωφόρο Strip και θα
επισκεφθούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα από τα ξενοδοχείακαζίνο, κάθε ένα από τα οποία διοργανώνει εντυπωσιακά
θεματικά σόου για να προσελκύει και να διασκεδάζει το κοινό
του. Στο Caesars’s Palace παρουσιάζεται το show Atlantis. Τα
φλαμίνγκο κλέβουν την παράσταση μπροστά στο ομώνυμο
ξενοδοχείο. Στο Mirage εντυπωσιάζει η θεαματική και άκρως
ρεαλιστική έκρηξη ηφαιστείου. Στο Bellagio το θέαμα με τα
σιντριβάνια που "χορεύουν" μετά μουσικής. Στο Venetian οι
γόνδολες θυμίζουν την ομώνυμη Ιταλική πόλη. Ατμόσφαιρα
Αιγύπτου φέρνει η Σφίγγα και η πυραμίδα έξω από το Luxor.
Ομοίως, θα εντυπωσιαστείτε από το Paris Las Vegas με
τον πύργο του Άιφελ, το New York με την "κυρία Liberty", το
Treasure Island, το Mandalay Bay, το Monte Carlo, το Excalibur
κλπ. Άλλη μια επιλογή σε αυτήν την εκπληκτική πόλη του
τζόγου και της διασκέδασης είναι …ένας γάμος Εξπρές!!! Στον
ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να επισκεφθείτε κάποιο από τα
δύο Outlets - εκπτωτικά χωριά, ενώ το βράδυ όλο και κάποια
παράσταση διάσημων καλλιτεχνών που παρελαύνουν στις
τεράστιες - όπως ταιριάζει στην όλη εξτραβαγκάνζα - μουσικές
σκηνές της πόλης, θα θελήσετε να παρακολουθήσετε.

6η μέρα: Λας Βέγκας, Ελεύθερη μέρα,
Προαιρετική εκδρομή στο Γκραντ Κάνυον
Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε μια προαιρετική οδική
εκδρομή στο Γκραντ Κάνυον με την μεγαλύτερη εταιρεία
μεταφορών στον κόσμο, την Gray Line. Η διάρκειά της
είναι περίπου 12 ώρες και περιλαμβάνει μεταφορά και
αγγλόφωνη ξενάγηση με πολυτελές λεωφορείο στο West
Rim, στον καταυλισμό των αυτοχθόνων Ινδιάνων Hualapai.
Περιλαμβάνει επίσης επίσκεψη στο φράγμα του Hoover,
γεύμα στο φαράγγι, το περίφημο γυάλινο μπαλκόνι Skywalk
και wifi εντός του λεωφορείου. Εναλλακτικά, η εκδρομή μπορεί
να πραγματοποιηθεί με αεροπλάνο (προγράμματα 4 και 7
ωρών, ανάλογα με την τιμή) ή με ελικόπτερο (4 - ανάλογα με
την τιμή ώρες).
7η μέρα: Λας Βέγκας - Λος Άντζελες (428 χλμ.)
Διαδρομή 6 ωρών μέσα από τοπία που θυμίζουν την Άγρια
Δύση των ταινιών. Διασχίζουμε την έρημο της Νεβάδας, όπου
ζούσαν Ινδιάνοι Μοχάβε δίπλα στη θερμότερη περιοχή των ΗΠΑ
Ντεθ Βάλεϊ κ.ά. Μας υποδέχεται η έρημος της Καλιφόρνιας και
στη συνέχεια η κοιλάδα Σαν Μπερναντίνο. Στάση για καφέ στο
Μπάρστοου, με τον σταθμό και το εμπορικό τραίνο. Λίγο πιο
κάτω περνά ο ιστορικός διαπολιτειακός δρόμος Route 66, στον
οποίο γυρίστηκαν σκηνές από τα "road movies" δηλ. ταινίες
δρόμου και καταδιώξεων με μοτοσικλέτες της δεκαετίας του ’60.
Πλησιάζουμε στο Λος Άντζελες και το τοπίο αλλάζει: τριγύρω
υπάρχει πράσινο, οι δρόμοι φαρδαίνουν με 10-12 λωρίδες
και από μακριά διακρίνονται οι ουρανοξύστες. Συνεχίζουμε
για επίσκεψη-βόλτα στη Σάντα Μόνικα (περίπου 1:30΄ ώρα),
γνωστή από αμέτρητες ταινίες, με μοναδική θέα την παραλία
στις ακτές του Ειρηνικού. Στο κέντρο της, ο πολυσύχναστος
πεζόδρομος Third Street Promenade, όπου σας περιμένουν
υπέροχα εμπορικά καταστήματα, καφέ και έθνικ εστιατόρια,
δύο αντικριστοί θάμνοι-δεινόσαυροι, οι μουσικές των
πλανόδιων μουσικών, αλλά και τα εντυπωσιακά νούμερα
των street performers, που χορεύουν break dance καλύτερα
κι από επαγγελματίες. Αργά το απόγευμα αναχωρούμε για το
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Λος Άντζελες, Ξενάγηση
Μεγάλη ημέρα, γεμάτη εικόνες, πληροφορίες και δραστηριότητα.
Ξεκινάμε με το ιστορικό κέντρο της "Πόλης των Αγγέλων"...
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Βλέπουμε το κτίριο της ιεραποστολής του Ισπανού ιερωμένου
Χουνίπερο Σέρα, του 17ου αιώνα, που λειτουργεί σήμερα σαν
εκκλησία και θυμίζει την ιστορία της ίδρυσης των πόλεων και
των τοπικών κοινοτήτων της Καλιφόρνιας. Δίπλα, ένα ακόμα
τμήμα του ιστορικού κέντρου, η οδός Ολβέρα. Ακολουθεί το
Walt Disney Concert Hall, με τις εκτυφλωτικές ανοξείδωτες
επιφάνειες και τις ιδιόρρυθμες καμπύλες, έργο του Frank Gehry,
το οποίο φιλοξενεί συναυλίες κλασικής μουσικής, όπερες και
θεατρικές παραστάσεις. Περνώντας από το κέντρο, βλέπουμε
το Δικαστήριο, το Δημαρχείο, την Αστυνομία, την Γιούνιον
Σκουέρ. Μέσω της Sunset Boulevard προχωρούμε στην Rodeo
Drive, τον πασίγνωστο δρόμο με τα πολυτελή καταστήματα,
το ένα δίπλα στο άλλο, έτοιμα να υποδεχθούν την - κυρίως επώνυμη (και ευκατάστατη) πελατεία τους. Μπέβερλι Χιλς μέσα
στη χλιδή, Γουέστ Χόλυγουντ και στάση για να θαυμάσουμε την
περίφημη "Λεωφόρο των Αστέρων" (Hollywood Boulevard), με
τους διάσημους πρωταγωνιστές να έχουν καταλάβει τη θρυλική
θέση τους στο πεζοδρόμιο. Dolby Theatre και κόκκινο χαλί μας
θυμίζουν στιγμιότυπα από την απονομή των Όσκαρ και μας
δίνουν την ευκαιρία να φωτογραφίσουμε από κάποιο σημείο
την επιγραφή "Χόλυγουντ" στον απέναντι λόφο. Συνεχίζουμε
με το Man’s Chinese Theatre με την περίτεχνη κινέζικη
πύλη και τον τσιμεντένιο του περίβολο, όπου φιλοξενούνται
τα αποτυπώματα των σταρ. Το σκηνικό συμπληρώνουν
εμπορικά κέντρα (όπως το Hollywood & Higland), εστιατόρια,
εντυπωσιακά φωταγωγημένοι κινηματογράφοι (όπως το art
deco El Capitan Theater) και ιστορικά ξενοδοχεία (όπως
το Hollywood Roosevelt Hotel). Το βράδυ "επιβάλλεται"
επισκεφθεί κανείς το Farmers Market. Δυο περιοχές, η μια πιο
κυριλέ και η άλλη πιο απλοϊκή, που και οι δύο έχουν να σου
προσφέρουν χάζι, γεύσεις, σουβενίρ και εικόνες να πάρεις
μαζί σου. Στην πιο απλοϊκή, περπατάς ανάμεσα σε μαγαζιά
της δεκαετίας '60-70 με περισσότερο παραδοσιακό και απλό
στήσιμο. Με το που περνάς έναν κάθετο δρόμο μέσα στο
Farmers Market, μεταφέρεσαι στην εποχή μας. Όλα είναι πιο
εντυπωσιακά και πιο ακριβά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά
το απόγευμα. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Λος Άντζελες , Universal Studios
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα στούντιο της
Γιουνιβέρσαλ (Universal Studios), που βρίσκονται στα
περίχωρα του Χόλυγουντ και καταλαμβάνουν μια ολόκληρη

"πόλη" σε έκταση. Καθοδηγούμενοι από τον ξεναγό σας
θα επισκεφθείτε τα διάφορα θεάματα του πάρκου. Με
ειδικά τραινάκια θα γυρίσουμε τον χώρο των στούντιο, που
λειτουργούν από τη δεκαετία του ’30 και έχουν γυριστεί σε αυτά
πάμπολλες ταινίες. Θα δούμε σκηνικά φημισμένων ταινιών
("Τζουράσικ Παρκ", "Τρανσφόρμερς", "Μούμια" κλπ.), τα
στούντιο του "Υδάτινου Κόσμου", τα διάφορα εφέ και τον τρόπο
με τον οποίο γυρίζονται οι ταινίες. Χρόνος ελεύθερος για αγορά
σουβενίρ και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Λος Άντζελες, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική εκδρομή στο Σαν Ντιέγκο, με Long Beach,
Huntington Beach, Newport Beach, Laguna Beach, Dana Point,
Coronado Island)
Για σήμερα προτείνουμε μια ολοήμερη προαιρετική "κυκλική"
εκδρομή. Ξεκινάμε από το Λονγκ Μπιτς, με το κρουαζιερόπλοιο

Τιμή κατ’ άτομο
Ημερομηνία
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος SPECIAL

Σαν Ντιέγκο

"Κουίν Μέρι" αραγμένο στο λιμάνι του, και προχωρούμε
στον παραλιακό δρόμο, με τον Ειρηνικό ωκεανό στα δεξιά
μας: εναλλάσσονται παραλίες (Σίιλ Μπιτς, Χάντινγκτον
Μπιτς, Νιούπορτ Μπιτς και Λαγκούνα Μπιτς) με σέρφερ,
μαρίνες, πολυτελείς επαύλεις, πετρελαιοπηγές και πανάκριβα
αυτοκίνητα. Από το Ντέινα Πόιντ βγαίνουμε στην εθνική οδό
για Σαν Ντιέγκο. Άφιξη και στάση για γεύμα. Επίσκεψη στο
κέντρο της πόλης, όπου θα δούμε την Gas Lamp District, όπου
οι δρόμοι φωταγωγούνται με γκάζι. Μέσω της εντυπωσιακής,
μήκους 3.000 μέτρων San Diego Bridge, φθάνουμε στο νησί
Ντελ Κορονάντο, όπου θα επισκεφθούμε το 5άστερο ομώνυμο
ξενοδοχείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
11-12η μέρα: Λος Άντζελες - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα με
ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη την επόμενη μέρα.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΔΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ - 12 ΜΈΡΕΣ
23
06, 13, 20
09, 23
08, 23
20

Ημέρες

2κλινο

3κλινο

4κλινο

12
12
12
12
12

2395
2395
2450
2425
2225

2200
2200
2300
2200
2095

2100
2100
2200
2100
2000

Επιβάρυνση
Μονόκλινου
+ 995
+ 995
+ 995
+ 925
+ 850

Οι τιμές είναι κατ άτομο και υπολογισμένες με Έκπτωση 250 € το άτομο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις.
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ 300 € και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης •10 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* χωρίς πρωινό •Ξενάγηση
στο Βόρειο Μανχάταν •Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν •ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί
Ellis κλπ. •Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν •Εισιτήριο του Μετρό την 4η μέρα •Ξενάγηση στο Λας
Βέγκας (πεζή) •Ξενάγηση στο Λος Άντζελες •Επίσκεψη στην Σάντα Μόνικα •Μεταφορά και Είσοδος στα Universal Studios
Hollywood (αξίας $130) •Δώρο 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's •Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο
στην Αμερική •Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός •Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο •Ταξιδιωτικά
έντυπα •Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι - Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης,
Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19 (συνολικά 585€) •Φιλοδωρήματα, Αχθοφορικά, Τοπικοί φόροι (ΟΧΙ Ξεναγών/
Αρχηγών) υποχρεωτικά $125 πληρωτέα με την άφιξη κατά την πρώτη μέρα •Τοπικοί φόροι στο Λας Βέγκας $135 περίπου το
δωμάτιο συνολικά •Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
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Με τον καταπληκτικό… Pacific Coast Highway (Highway 1) - Μαλιμπού - Σάντα Μπάρμπαρα - Μοντερέι - Καρμέλ
Το καλύτερο πρόγραμμα της ελληνικής αγοράς με την Εμπειρία των 30 ετών στη Βόρεια Αμερική!
ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΔΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ - ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

Νέα Υόρκη, Λας Βέγκας, Γκραντ Κάνυον, Λος Άντζελες, Σαν Ντιέγκο, (Long Beach, Huntington Beach, Newport Beach, Laguna Beach,
Dana Point, Coronado Island), Universal Studios, Hollywood, Σάντα Μπάρμπαρα, Καρμέλ, Μοντερέι, Σαν Φρανσίσκο
1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα Υόρκη.
Καλωσορίσατε στο "Μεγάλο Μήλο"! Η πρώτη γνωριμία μας
με την πόλη ξεκινά με τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς
το Μανχάταν. Η Νέα Υόρκη αποτελείται από πέντε δήμους:
Μανχάταν, Staten Island, Queens, Brooklyn και Bronx. Τα νησιά
συνδέονται με γέφυρες, σήραγγες και πορθμεία. Κάποια από αυτά
θα τα διασχίσουμε για να φθάσουμε στον προορισμό μας - την
πόλη όπου ο κάθε ουρανοξύστης είναι κι ένα μοναδικό δείγμα
αρχιτεκτονικής. Οι περισσότερες λεωφόροι αριθμούνται από τα
ανατολικά προς τα δυτικά (άρα η First Avenue βρίσκεται ανατολικά
της Second κοκ.). Η αρίθμηση των κτιρίων στις λεωφόρους ξεκινάει
από το νότιο άκρο της λεωφόρου και αυξάνεται προς τα βόρεια, ενώ
η αρίθμηση των οδών ξεκινάει από την Fifth Avenue και αυξάνεται
τόσο προς τα ανατολικά, όσο και προς τα δυτικά. Το γεγονός αυτό
σημαίνει ότι μπορείς πολύ εύκολα να βρεις τον δρόμο σου. Οι
δρόμοι είναι αριθμημένοι - εκτός από το κέντρο του Μανχάταν και η αρίθμηση αυξάνει καθώς πηγαίνεις βόρεια. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται στην "καρδιά" του Μανχάταν. Όσοι
το επιθυμούν (ανάλογα με την ώρα) μπορούν να βγουν για έναν
πρώτο περίπατο στην πόλη, συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας.
2η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση: Βόρειο Μανχάταν, Μητροπολιτικό
Μουσείο Τέχνης
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική πλατεία με το
άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου και το Λίνκολν Σέντερ, ένα
24

συγκρότημα κτιρίων που στεγάζουν καλλιτεχνικούς οργανισμούς,
όπως τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, τη Μητροπολιτική
Όπερα και το φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard, όπου έχουν
εμφανιστεί αμέτρητοι καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, μεταξύ
των οποίων και η Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. Ακριβώς δίπλα
βρίσκεται η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Fordham, όπου
έχουν φοιτήσει τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης ιστορίας.
Συνεχίζουμε προς το Central Park, τον σημαντικότερο πνεύμονα
πρασίνου της αμερικανικής μεγαλούπολης, που θα σας δώσει
την ευκαιρία να αποδράσετε σ’ έναν μικρό φυσικό παράδεισο με
τεχνητές λίμνες, περιποιημένους χώρους πικ νικ, παιδικές χαρές,
γήπεδα αθλοπαιδιών και ζωολογικό κήπο. Στη δυτική πλευρά του
πάρκου βλέπουμε το επιβλητικό Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής
Βικτωριανού τύπου κτίριο Ντακότα, στα πανάκριβα διαμερίσματα
του οποίου κατοικούν καλλιτέχνες, εφοπλιστές κ.ά. - εδώ διέμενε
και το αδικοχαμένο "Σκαθάρι", Τζον Λένον. Στη συνέχεια βλέπουμε
το Πανεπιστήμιο Columbia - με δυο λόγια, τον μεγαλοπρεπέστερο
"ναό" των ανθρωπιστικών σπουδών του κόσμου. Ό,τι έχει παραχθεί
από την ανθρώπινη σκέψη ανά τους αιώνες για το πώς πρέπει να
ζει, να συμπεριφέρεται, να μορφώνεται, να διοικεί και να διοικείται
μια κοινωνία, υπάρχει σε αυτό το ιστορικό ίδρυμα ως επιστήμη
και έρευνα. Όλα τα προπτυχιακά τμήματα και κυρίως αυτά της
ιστορίας, των πολιτικών επιστημών, της ψυχολογίας και της
κοινωνιολογίας, είναι ιδιαιτέρως αξιόλογα. Ειδικά για την ιστορία
της τέχνης, πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί να δοθεί πληρέστερη

εκπαίδευση. Συνεχίζουμε με το μνημείο του στρατηγού των
Βορείων Ulysses Grant, που το 1868 εξελέγη Πρόεδρος των
Η.Π.Α. με ποσοστό 52.7%, τον ποταμό Hudson και το Χάρλεμ
με το περίφημο Apollo Theatre. Η φυσιογνωμία της περιοχής
που επί σειρά δεκαετιών αποτελούσε το μεγαλύτερο γκέτο των
μαύρων της Νέας Υόρκης, έχει αναμφίβολα αρχίσει να αλλάζει.
Τα εξαθλιωμένα κτίρια, μέσα στα οποία στοιβάζονταν πολύτεκνες
οικογένειες, έχουν τα τελευταία χρόνια αρχίσει να αντικαθίστανται
από μοντέρνες κατασκευές, ενώ οι κάδοι με τα φλεγόμενα
σκουπίδια γύρω από τους οποίους συγκεντρώνονταν οι άποροι για
να ζεσταθούν, έχουν από καιρό χαθεί. Το Χάρλεμ αποτελεί πλέον
προορισμό πολλών γκουρμέ καλοφαγάδων της αμερικανικής
μεγαλούπολης, καθώς παντού έχουν αρχίσει να ξεφυτρώνουν
εστιατόρια και καφέ. Συνεχίζουμε προς την ξακουστή 5η Λεωφόρο
με το Μουσείο Guggenheim, το Μητροπολιτικό Μουσείο
Τέχνης, τον Πύργο Trump, του πολυεκατομμυριούχου και πρώην
προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όλους τους Ευρωπαϊκούς
οίκους μόδας και πολλά λαμπερά κοσμηματοπωλεία, όπως
Cartier, Bulgari κ.ά. Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο Μητροπολιτικό
Μουσείο Τέχνης (Metropolitan Museum of Art, γνωστό και ως
"MΕΤ") - ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία τέχνης
στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1872, οι συλλογές του περιλαμβάνουν
περισσότερα από δύο εκατομμύρια έργα τέχνης με ξεχωριστούς
τομείς Ελληνορωμαϊκής, Μεσαιωνικής, Ισλαμικής, Ασιατικής
και σύγχρονης τέχνης, καθώς και φωτογραφιών, μουσικών
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ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Σαν
Φρανσίσκο

ΝΕΒΑ∆Α

Νέα Υόρκη

Μοντερέι
Καρμέλ

Σάντα Μπάρμπαρα

Λας Βέγκας

Μαλιμπού
Λος Άντζελες

Σαν Ντιέγκο

οργάνων ενδυμάτων, όπλων και πανοπλιών. Προχωρούμε προς
το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα 19 κτιρίων. Είναι ένα
από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του είδους του στον
κόσμο, με καταστήματα, εστιατόρια και στο κέντρο, σε έναν από
τους ουρανοξύστες, το Παρατηρητήριο με την εκπληκτική θέα, που
ονομάζεται Top of the Rock. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας
στην Μπρόντγουεϊ, την "καρδιά" των θεάτρων. Η Μπρόντγουεϊ
είναι μια μεγάλη λεωφόρος που διατρέχει όλο το Μανχάταν και έχει
δανείσει το όνομά της σε πολλές θεαματικές μουσικές παραγωγές.
Για το βράδυ ακολουθήστε τις προτάσεις του ξεναγού σας.
3η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Νότιο Μανχάταν,
Κρουαζιέρα
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το δικό
τους χρώμα και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς Βίλατζ - μεταξύ
Houston Street και Μπρόντγουεϊ - και το Σόχο, τη γειτονιά του
19ου αιώνα που είναι γεμάτη γκαλερί, μπουτίκ και εστιατόρια.
Φθάνουμε στην "Μικρή Ιταλία", με πολλά Ιταλικά εστιατόρια
και καταστήματα, που θα σας θυμίσει σκηνές από την ταινία
"Ο Νονός". Προχωρούμε προς την Τσάιναταουν, μία από τις
μεγαλύτερες περιοχές Ασιατών που ζουν εκτός Ασίας, διάσημη
για τα οικονομικά εστιατόρια, παντοπωλεία και καταστήματα έθνικ
ειδών δώρων. Συνεχίζοντας προς το νότιο άκρο του Μανχάταν
(Lower Manhattan), θα δούμε την πασίγνωστη Wall Street, η
οποία λειτουργεί ως καρδιά των μεγάλων επιχειρήσεων και είναι
η έδρα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και του Federal
Hall. Ακόμα νοτιότερα βρίσκεται το Μπάτερι Παρκ. Στο "Σημείο
Μηδέν" ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης "One World Trade
Center", το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Στον χώρο έχει
επίσης ανεγερθεί το συγκρότημα "National September 11th
Memorial and Museum", που περιλαμβάνει ένα υπόγειο μουσείο
και δύο πισίνες-μνημεία. Στο υπόγειο μουσείο φιλοξενούνται
εκθέματα των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ στο σημείο
όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι έχουν κατασκευαστεί δύο
πισίνες-δεξαμενές, με χαραγμένα τα ονόματα των 2.983 θυμάτων
που σκοτώθηκαν την ημέρα εκείνη. Στην συνέχεια θα δούμε το
Χάι Λάιν (The High Line), ένα μακρόστενο πάρκο εγκατεστημένο
πάνω σε εγκαταλελειμμένες υπερυψωμένες γραμμές τραίνου.

Συνεχίζουμε με την καινούργια γειτονιά, την Hudson Yards. Η
Hudson Yards είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων από ιδιώτη
στην ιστορία των ΗΠΑ και η μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων
στη Νέα Υόρκη μετά το Rockefeller Center. Στο κέντρο δεσπόζει
το "Vessel". Απλωμένη σε 14 στρέμματα, η Hudson Yards
περιλαμβάνει κήπους, άλση, δεκάδες εμπορικά και υπερπολυτελή
καταστήματα, εστιατόρια διασήμων σεφ κλπ. Συνέχεια στην
προβλήτα South Street Seaport. Είναι κυρίως εμπορική και
οικονομική περιοχή, αλλά περιλαμβάνει μερικά ωραία εστιατόρια
και μπιστρό. H σημερινή μας ξενάγηση ολοκληρώνεται µε μια
Κρουαζιέρα, όπου από το πλοιάριο θα θαυμάσουμε και θα
φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες προβλήτες, το ιστορικό Ellis
Island - χώρο υποδοχής των μεταναστών παλαιότερα - το Άγαλμα
της Ελευθερίας, καθώς και το Στέιτεν Άιλαντ και το New Jersey.
Από κάθε σημείο της κρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε μοναδική
θέα στο Μανχάταν. Στη συνέχεια θα περάσουμε δίπλα από το
Governor's Island και το Μπρούκλιν.
4η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Γέφυρα του Μπρούκλιν,
Chelsea Market - Λας Βέγκας
Αναχωρούμε σήμερα με το Μετρό για μια βόλτα στη μαγική
Γέφυρα του Μπρούκλιν (Brooklyn). Είναι η πρώτη κρεμαστή με
χαλύβδινα καλώδια γέφυρα στον κόσμο και συνδέει από το 1883
το Μανχάταν με το Μπρούκλιν (η διαδρομή με τα πόδια διαρκεί
περίπου 20 λεπτά). Εμβληματικό στοιχείο της εικόνας, αλλά και της
καθημερινότητας της Νέας Υόρκης. Περπατώντας, αγναντεύουμε
τη θέα και στο μυαλό μας έρχονται αμέτρητες εικόνες από ταινίες
και τηλεοπτικές σειρές με φόντο τους ουρανοξύστες. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούμε το υπέροχο Chelsea Market. Τα κόκκινα
τούβλα κυριαρχούν και αγκαλιάζουν ολόκληρο τον τεράστιο
χώρο της στεγασμένης αγοράς, οι industrial λεπτομέρειες, όπως
οι σωλήνες, τα φουγάρα κλπ., κάνουν εμφανή την παρουσία τους
- γενικά προετοιμαστείτε για έναν δαιδαλώδη χώρο με δεκάδες
διαφορετικές επιλογές, εισόδους, εξόδους κλπ. Με πολύ απλά
λόγια, είναι η "Μέκκα" των gourmand της Νέας Υόρκης. Το Chelsea
Market έχει καθιερωθεί ως το "Food Mall", στο οποίο ωστόσο
υπάρχουν και αρκετές επιπλέον επιλογές για shopping και για
καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή

Γκραντ Κάνυον

ΑΡΙΖΟΝΑ

μας στην παγκόσμια μητρόπολη, αναχωρούμε για το αεροδρόμιο
και επιβιβαζόμαστε στην πτήση για το Λας Βέγκας. Εδώ τα φώτα
έχουν να σβήσουν από… τη δεκαετία του ’40! Είναι το πιο φωτεινό
σημείο του πλανήτη Γη, αφού μαζί με τα εκατομμύρια φώτα του,
λάμπουν και οι χιλιάδες επισκέπτες του. Είναι αδύνατον να το
επισκεφθεί κανείς μόνο μια φορά και αυτό γιατί το Λας Βέγκας, στη
μέση της ερήμου της Νεβάδα, είναι απλά ανεπανάληπτο! Όλα είναι
μεγάλα και εντυπωσιακά: τα ξενοδοχεία, τα καζίνο, οι μερίδες στο
φαγητό, τα ποτά, τα κέρδη, ακόμα και η διάθεση των επισκεπτών
για παιχνίδι και διασκέδαση! Όλα είναι καινούργια και η κάθε μέρα
επιφυλάσσει και κάτι νέο για τα μάτια μας. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας, που διαθέτει και καζίνο.Στο Λας Βέγκας όλοι
πλέον οι τοπ Chef του κόσμου έχουν ένα τουλάχιστον εστιατόριο.
Μοναδική εμπειρία, το εστιατόριο Picasso στο ξενοδοχείο Bellagio
- εκτός από τη γευστική εμπειρία που προσφέρει, θα δείτε στους
τοίχους του μερικά από τα έργα του Πικάσο, αξίας άνω των 100
εκατ. δολαρίων. Ενώ η ματιά σας θα...περιπλανείται στα πολύτιμα
αυτά έργα, ο executive σεφ Julian Serrano θα ετοιμάζει για σας
πιάτα εμπνευσμένα από τη γαλλική και την ισπανική κουζίνα. Εδώ
μάλιστα γυρίστηκε και η σκηνή του δείπνου της Τζούλια Ρόμπερτς
και του Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία "Oceans 11".
5η μέρα: Λας Βέγκας, Ξενάγηση
Γνωριμία με την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Θα περπατήσουμε
μαζί με τον ξεναγό μας στη διάσημη λεωφόρο Strip και θα
επισκεφθούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα από τα ξενοδοχείακαζίνο, κάθε ένα από τα οποία διοργανώνει εντυπωσιακά θεματικά
σόου για να προσελκύει και να διασκεδάζει το κοινό του. Στο
Caesars’s Palace παρουσιάζεται το show Atlantis. Τα φλαμίνγκο
κλέβουν την παράσταση μπροστά στο ομώνυμο ξενοδοχείο.
Στο Mirage εντυπωσιάζει η θεαματική και άκρως ρεαλιστική
έκρηξη ηφαιστείου. Στο Bellagio το θέαμα με τα σιντριβάνια που
"χορεύουν" μετά μουσικής. Στο Venetian οι γόνδολες θυμίζουν την
ομώνυμη Ιταλική πόλη. Ατμόσφαιρα Αιγύπτου φέρνει η Σφίγγα
και η πυραμίδα έξω από το Luxor. Ομοίως, θα εντυπωσιαστείτε
από το Paris Las Vegas με τον πύργο του Άιφελ, το New York με
την "κυρία Liberty", το Treasure Island, το Mandalay Bay, το Monte
Carlo, το Excalibur κλπ. Άλλη μια επιλογή σε αυτήν την εκπληκτική
25
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πόλη του τζόγου και της διασκέδασης είναι …ένας γάμος Εξπρές!!!
Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να επισκεφθείτε κάποιο από
τα δύο Outlets - εκπτωτικά χωριά, ενώ το βράδυ όλο και κάποια
παράσταση διάσημων καλλιτεχνών που παρελαύνουν στις
τεράστιες - όπως ταιριάζει στην όλη εξτραβαγκάνζα - μουσικές
σκηνές της πόλης, θα θελήσετε να παρακολουθήσετε.
6η μέρα: Λας Βέγκας, Ελεύθερη μέρα,
Προαιρετική εκδρομή στο Γκραντ Κάνυον
Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε μια προαιρετική οδική εκδρομή στο
Γκραντ Κάνυον με την μεγαλύτερη εταιρεία μεταφορών στον κόσμο,
την Gray Line. Η διάρκειά της είναι περίπου 12 ώρες και περιλαμβάνει
μεταφορά και αγγλόφωνη ξενάγηση με πολυτελές λεωφορείο στο
West Rim, στον καταυλισμό των αυτοχθόνων Ινδιάνων Hualapai.
Περιλαμβάνει επίσης επίσκεψη στο φράγμα του Hoover, γεύμα στο
φαράγγι, το περίφημο γυάλινο μπαλκόνι Skywalk και wifi εντός του
λεωφορείου. Εναλλακτικά, η εκδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί
με αεροπλάνο (προγράμματα 4 και 7 ωρών, ανάλογα με την τιμή) ή με
ελικόπτερο (4 - ανάλογα με την τιμή ώρες).
7η μέρα: Λας Βέγκας - Λος Άντζελες (428 χλμ.)
Διαδρομή 6 ωρών μέσα από τοπία που θυμίζουν την Άγρια
Δύση των ταινιών. Διασχίζουμε την έρημο της Νεβάδας, όπου
ζούσαν Ινδιάνοι Μοχάβε δίπλα στη θερμότερη περιοχή των ΗΠΑ
Ντεθ Βάλεϊ κ.ά. Μας υποδέχεται η έρημος της Καλιφόρνιας και
στη συνέχεια η κοιλάδα Σαν Μπερναντίνο. Στάση για καφέ στο
Μπάρστοου, με τον σταθμό και το εμπορικό τραίνο. Λίγο πιο κάτω
περνά ο ιστορικός διαπολιτειακός δρόμος Route 66, στον οποίο
γυρίστηκαν σκηνές από τα "road movies" δηλ. ταινίες δρόμου και
καταδιώξεων με μοτοσικλέτες της δεκαετίας του ’60. Πλησιάζουμε
στο Λος Άντζελες και το τοπίο αλλάζει: τριγύρω υπάρχει πράσινο, οι
δρόμοι φαρδαίνουν με 10-12 λωρίδες και από μακριά διακρίνονται
οι ουρανοξύστες. Συνεχίζουμε για επίσκεψη-βόλτα στη Σάντα
Μόνικα (περίπου 1:30΄ ώρα), γνωστή από αμέτρητες ταινίες, με
μοναδική θέα την παραλία στις ακτές του Ειρηνικού. Στο κέντρο
της, ο πολυσύχναστος πεζόδρομος Third Street Promenade, όπου
σας περιμένουν υπέροχα εμπορικά καταστήματα, καφέ και έθνικ
εστιατόρια, δύο αντικριστοί θάμνοι-δεινόσαυροι, οι μουσικές των
πλανόδιων μουσικών, αλλά και τα εντυπωσιακά νούμερα των
street performers, που χορεύουν break dance καλύτερα κι από
επαγγελματίες. Αργά το απόγευμα αναχωρούμε για το ξενοδοχείο
μας. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Λος Άντζελες, Ξενάγηση
Μεγάλη ημέρα, γεμάτη εικόνες, πληροφορίες και δραστηριότητα.
Ξεκινάμε με το ιστορικό κέντρο της "Πόλης των Αγγέλων"...
Βλέπουμε το κτίριο της ιεραποστολής του Ισπανού ιερωμένου
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Χουνίπερο Σέρα, του 17ου αιώνα, που λειτουργεί σήμερα σαν
εκκλησία και θυμίζει την ιστορία της ίδρυσης των πόλεων και των
τοπικών κοινοτήτων της Καλιφόρνιας. Δίπλα, ένα ακόμα τμήμα
του ιστορικού κέντρου, η οδός Ολβέρα. Ακολουθεί το Walt Disney
Concert Hall, με τις εκτυφλωτικές ανοξείδωτες επιφάνειες και τις
ιδιόρρυθμες καμπύλες, έργο του Frank Gehry, το οποίο φιλοξενεί
συναυλίες κλασικής μουσικής, όπερες και θεατρικές παραστάσεις.
Περνώντας από το κέντρο, βλέπουμε το Δικαστήριο, το Δημαρχείο,
την Αστυνομία, την Γιούνιον Σκουέρ. Μέσω της Sunset Boulevard
προχωρούμε στην Rodeo Drive, τον πασίγνωστο δρόμο με
τα πολυτελή καταστήματα, το ένα δίπλα στο άλλο, έτοιμα να
υποδεχθούν την - κυρίως - επώνυμη (και ευκατάστατη) πελατεία
τους. Μπέβερλι Χιλς μέσα στη χλιδή, Γουέστ Χόλυγουντ και
στάση για να θαυμάσουμε την περίφημη "Λεωφόρο των Αστέρων"
(Hollywood Boulevard), με τους διάσημους πρωταγωνιστές
να έχουν καταλάβει τη θρυλική θέση τους στο πεζοδρόμιο.
Dolby Theatre και κόκκινο χαλί μας θυμίζουν στιγμιότυπα
από την απονομή των Όσκαρ και μας δίνουν την ευκαιρία να
φωτογραφίσουμε από κάποιο σημείο την επιγραφή "Χόλυγουντ"
στον απέναντι λόφο. Συνεχίζουμε με το Man’s Chinese Theatre
με την περίτεχνη κινέζικη πύλη και τον τσιμεντένιο του περίβολο,
όπου φιλοξενούνται τα αποτυπώματα των σταρ. Το σκηνικό
συμπληρώνουν εμπορικά κέντρα (όπως το Hollywood & Higland),
εστιατόρια, εντυπωσιακά φωταγωγημένοι κινηματογράφοι (όπως
το art deco El Capitan Theater) και ιστορικά ξενοδοχεία (όπως το
Hollywood Roosevelt Hotel). Το βράδυ "επιβάλλεται" επισκεφθεί
κανείς το Farmers Market. Δυο περιοχές, η μια πιο κυριλέ και
η άλλη πιο απλοϊκή, που και οι δύο έχουν να σου προσφέρουν
χάζι, γεύσεις, σουβενίρ και εικόνες να πάρεις μαζί σου. Στην πιο
απλοϊκή, περπατάς ανάμεσα σε μαγαζιά της δεκαετίας '60-70 με
περισσότερο παραδοσιακό και απλό στήσιμο. Με το που περνάς
έναν κάθετο δρόμο μέσα στο Farmers Market, μεταφέρεσαι στην
εποχή μας. Όλα είναι πιο εντυπωσιακά και πιο ακριβά. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Λος Άντζελες , Universal Studios
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα στούντιο της Γιουνιβέρσαλ
(Universal Studios), που βρίσκονται στα περίχωρα του
Χόλυγουντ και καταλαμβάνουν μια ολόκληρη "πόλη" σε έκταση.
Καθοδηγούμενοι από τον ξεναγό σας θα επισκεφθείτε τα διάφορα
θεάματα του πάρκου. Με ειδικά τραινάκια θα γυρίσουμε τον χώρο
των στούντιο, που λειτουργούν από τη δεκαετία του ’30 και έχουν
γυριστεί σε αυτά πάμπολλες ταινίες. Θα δούμε σκηνικά φημισμένων
ταινιών ("Τζουράσικ Παρκ", "Τρανσφόρμερς", "Μούμια" κλπ.), τα
στούντιο του "Υδάτινου Κόσμου", τα διάφορα εφέ και τον τρόπο

με τον οποίο γυρίζονται οι ταινίες. Χρόνος ελεύθερος για αγορά
σουβενίρ και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Λος Άντζελες, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική εκδρομή στο Σαν Ντιέγκο, με Long Beach, Huntington
Beach, Newport Beach, Laguna Beach, Dana Point, Coronado
Island)
Για σήμερα προτείνουμε μια ολοήμερη προαιρετική "κυκλική"
εκδρομή. Ξεκινάμε από το Λονγκ Μπιτς, με το κρουαζιερόπλοιο
"Κουίν Μέρι" αραγμένο στο λιμάνι του, και προχωρούμε στον
παραλιακό δρόμο, με τον Ειρηνικό ωκεανό στα δεξιά μας:
εναλλάσσονται παραλίες (Σίιλ Μπιτς, Χάντινγκτον Μπιτς, Νιούπορτ
Μπιτς και Λαγκούνα Μπιτς) με σέρφερ, μαρίνες, πολυτελείς
επαύλεις, πετρελαιοπηγές και πανάκριβα αυτοκίνητα. Από το
Ντέινα Πόιντ βγαίνουμε στην εθνική οδό για Σαν Ντιέγκο. Άφιξη και
στάση για γεύμα. Επίσκεψη στο κέντρο της πόλης, όπου θα δούμε
την Gas Lamp District, όπου οι δρόμοι φωταγωγούνται με γκάζι.
Μέσω της εντυπωσιακής, μήκους 3.000 μέτρων San Diego Bridge,
φθάνουμε στο νησί Ντελ Κορονάντο, όπου θα επισκεφθούμε το
5άστερο ομώνυμο ξενοδοχείο. Αργά το βράδυ επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Λος Άντζελες - Σάντα Μπάρμπαρα
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για να γνωρίσουμε τις ακτές της
Καλιφόρνια. Αφού περάσουμε τις φημισμένες παραλίες του
Malibu ( Ένα μεγάλο κομμάτι ανήκει σε ιδιωτικά εξοχικά χτισμένα
κυριολεκτικά πάνω στο κύμα και η πρόσβαση στην παραλία
είναι δυστυχώς αδύνατη.) Σειρά έχει τώρα η σαγηνευτική
Σάντα Μπάρμπαρα, με τα λευκά σπίτια της, βουτηγμένα σε
μια καταπράσινη βουνοπλαγιά, το εκπληκτικής αρχιτεκτονικής
δικαστικό της μέγαρο, τη μεγάλη αμμουδιά με την αποβάθρα που
εισχωρεί βαθιά στη θάλασσα, τους εντυπωσιακούς ψηλόλιγνους
φοίνικες, το υπέροχο κλίμα, τους αμπελώνες της Santa Ines και τη
γλυκιά, χαλαρή της ατμόσφαιρα, που θυμίζει έντονα Μεξικό.
Θα περιπλανηθούμε στους τεράστιους δρόμους, χαζεύοντας τους
φοίνικες και τις επιβλητικές βίλες με τα εσωτερικά αίθρια, που
φέρνουν στο νου εικόνες από Ισπανία, λίγο πριν αντικρίσουμε
την κεντρική παραλία της πόλης, που έμοιαζε με καρτποστάλ
στυλιζαρισμένου εξωτικού προορισμού: μια αχανής έκταση
με χρυσαφένια άμμο, που από τη μια πλευρά συναντά τον
ωκεανό και από την άλλη, πέρα από τα beach bar και τα σπίτια,
ενωνόταν με αμπέλια και λόφους, που άγγιζαν τον ουρανό. Τις
βραδινές ώρες το downtown της Σαντα Μπάρμπαρα γίνεται
ακόμη πιο εκθαμβωτικό, προβάλλοντας τον κιτς και κατά κάποιον
τρόπο γοητευτικό χαρακτήρα του, ένα αντιφατικό μείγμα που
προκύπτει από το συνδυασμό παραδοσιακών μεσογειακών
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στοιχείων και αμερικανικού νεοπλουτισμού είτε στη διακόσμηση
των καταστημάτων είτε στο στυλ ντυσίματος του κόσμου που
κυκλοφορεί στους δρόμους.
12η μέρα: Σάντα Μπάρμπαρα - Μοντερέι/Καρμέλ
Πρωινή αναχώρηση για Μοντερέι . Λίγο μακρύτερα από την ακτή,
βρίσκεται το πιο διάσημο αξιοθέατο της περιοχής, το Hearst Castle,
o πύργος του θρυλικού μεγιστάνα των ΜΜΕ Γουίλιαμ Ράντολφ
Χιρστ, από τη ζωή του οποίου εμπνεύστηκε ο Όρσον Γουέλς την
ταινία του «Πολίτης Κέιν». Αυτό τμήμα της διαδρομής περικλείει
όλη την ομορφιά και τη γαλήνη του Μπιγκ Σουρ, με γέφυρες πάνω
από χαράδρες, απόκρημνους γκρεμούς πάνω από τη θάλασσα και
μια απαράμιλλη, πανοραμική θέα. Θαυμάζοντας από μακριά την
εκπληκτική θέα της ακτής του Ειρηνικού, θα φθάσουμε σε αυτή
την περίτεχνη πόλη, που κτίστηκε το 1770 ως ένα από τα πρώτα
ευρωπαϊκά φυλάκια της Δυτικής Ακτής. Πολλά από τα πρώτα
αμερικανικά αποικιακά κτίρια διατηρούνται μέχρι και σήμερα.
Το Μοντερέι υπήρξε η "πρωτεύουσα σαρδέλας" του Δυτικού
Ημισφαιρίου, όταν η πρώτη μονάδα συσκευασίας ιδρύθηκε εκεί το
1900. Σήμερα, τα παλιά εργοστάσια σαρδέλας έχουν μετατραπεί
σε γραφικά εστιατόρια, μικρά καταστήματα με σουβενίρ, καφέ
και μπουτίκ - ένα ευχάριστο μέρος για να το εξερευνήσετε. Η
περιοχή αυτή ονομάζεται "Cannery Row" και έγινε διάσημη από
τον συγγραφέα Τζον Στάινμπεκ. Ο Κόλπος του Μοντερέι είναι
επίσης ένα φανταστικό μέρος για να παρακολουθήσετε φάλαινες.
Στην περιοχή Monterey Fairgrounds έλαβε χώρα το "Μοντερέι Ποπ
Φέστιβαλ", το πρώτο μεγάλο υπαίθριο φεστιβάλ στην ιστορία της
ροκ μουσικής (16-18/06/1967), που αποτέλεσε το πρότυπο για το
περίφημο Φεστιβάλ του Γούντστοκ δύο χρόνια αργότερα (Τζίμι
Χέντριξ, Τζάνις Τζόπλιν, Άνιμαλς κλπ.). Στη συνέχεια, μέσω της
υπέροχης διαδρομής των 17 Μιλίων (17-Mile Drive, μεταξύ Pebble
Beach και Pacific Grove), θαυμάζοντας την πλούσια βλάστηση,
τη θέα του ωκεανού, τα γήπεδα του γκολφ και τις υπερπολυτελείς
επαύλεις που θυμίζουν χολιγουντιανές παραγωγές, θα φθάσουμε
στο γραφικό Καρμέλ, ένα κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο
γεμάτο ακριβά, πολυτελή εστιατόρια, γκαλερί, πετρόχτιστες βίλες
και πλακόστρωτα μονοπάτια, όλα προσεγμένα και καλαίσθητα
μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια.
13η μέρα: Μοντερέι/Καρμέλ - Αυτοκινητόδρομος Νο1 - Σαν
Φρανσίσκο, Ξενάγηση
Διασχίζοντας τον περίφημο Αυτοκινητόδρομο Νο1 που προσφέρει
πανοραμική θέα στον ωκεανό και θεωρείται από τις ωραιότερες
οδικές διαδρομές του πλανήτη, θα φθάσουμε σήμερα στο υπέροχο
Σαν Φρανσίσκο με την μοναδική Καλιφορνέζικη λάμψη του. Μια
σύγχρονη μεγαλούπολη με τεράστιους ουρανοξύστες, που όμως

προσφέρει εξαιρετική ποιότητα ζωής στους κατοίκους της. Η πόλη
βρίσκεται ακριβώς στη "μύτη" μιας χερσονήσου, με τον Ειρηνικό
στα δυτικά της και τον κόλπο Σαν Φρανσίσκο στα ανατολικά,
θέση που χαρίζει σε κάθε της σημείο, όπως θα διαπιστώσουμε,
μια εξαιρετική θέα. Φθάνοντας, ξεκινάμε την ξενάγησή μας από
το κέντρο της πόλης, όπου θα δούμε το συγκρότημα του Civic
Center με το Δημαρχείο, την Όπερα, το Μουσείο και τον δρόμο
των Ηνωμένων Εθνών. Σταματάμε για φωτογραφίες στην πλατεία
Άλαμο και περνάμε μέσα από το πάρκο Γκόλντεν Γκέιτ, στολίδι
και αυτό της πόλης, που διαθέτει πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα:
Γιαπωνέζικους κήπους, Βοτανικό Κήπο, γήπεδα γκολφ, λίμνες,
ενυδρεία, πάρκο με βουβάλια και ταράνδους, καθώς και το μουσείο
Ασιατικής Τέχνης και τον χαρακτηριστικό Ανεμόμυλο. Προχωρούμε
προς το Κλιφ Χάους και συνεχίζουμε προς την Γκόλντεν Γκέιτ, την
Χρυσή Γέφυρα-σύμβολο της πόλης, απ’ όπου θα δούμε το Αλκατράζ
και την περίφημη Προβλήτα 39, με τα μαγαζιά και τους υδρόβιους
μόνιμους κατοίκους, τους θαλάσσιους ελέφαντες. Για το βράδυ σας
προτείνουμε μια βόλτα με το ΤΡΑΜ/CABLE CAR στην Προβλήτα των
Ψαράδων (Fisherman's Wharf). Στην Προβλήτα 39 με τα γραφικά
εστιατόρια και τα καταστήματα, μπορείτε να απολαύσετε ένα δείπνο
με θαλασσινά και κυρίως με τα γιγάντια καβούρια του Ειρηνικού.

14η μέρα: Σαν Φρανσίσκο, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετικά: Μιουρ Γουντς-Σοσαλίτο)
Ημέρα ελεύθερη για ψώνια και για να απολαύσετε την πόλη με τον
ξεναγό σας. Στην Union Square θα βρείτε τα μεγάλα καταστήματα
Macys, Neiman Marcus κ.ά. Ένα μικρό τμήμα της Hayes Street,
γνωστό ως Hayes Valley, φιλοξενεί μπουτίκ και μικρά καταστήματα
με δημιουργίες ντόπιων σχεδιαστών. Ρετρό καταστήματα με
ρούχα, μεταχειρισμένα έπιπλα και μεξικάνικα είδη λαϊκής τέχνης
θα βρείτε στην περιοχή Mission District και στην Haight Street.
Σας προτείνουμε επίσης να επισκεφθείτε το δημοφιλές Εθνικό
Πάρκο Μιούιρ Γουντς (Μuir Woods) για να περπατήσετε μέσα
στο εντυπωσιακό δασωμένο τοπίο, στα βαθύσκιωτα μονοπάτια
του και ανάμεσα στις γιγαντιαίες Σεκόγιες/Ρέντγουντ (Sequoia
sempervirens), να συνεχίσετε προς το κοσμικό παραθαλάσσιο
Σοσαλίτο (Sausalito) με τις αίθουσες τέχνης, τα όμορφα
καταστήματα τα κομψά εστιατόρια κλπ. και να επιστρέψετε στο
Σαν Φρανσίσκο με το καραβάκι της γραμμής.
15η-16η μέρα: Σαν Φρανσίσκο - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Προς το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση για την Αθήνα. Άφιξη την επόμενη μέρα.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΔΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ - ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - 16 ΜΈΡΕΣ

Τιμή κατ’ άτομο
Ημερομηνία
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος SPECIAL

23
06, 13, 20
09, 23
08, 23
20

Ημέρες

2κλινο

3κλινο

4κλινο

16
16
16
16
16

2995
2995
3050
3050
2850

2800
2800
2850
2850
2700

2700
2700
2750
2750
2600

Επιβάρυνση
Μονόκλινου
+ 1370
+ 1370
+ 1395
+ 1365
+ 1350

Οι τιμές είναι κατ άτομο και υπολογισμένες με Έκπτωση 300 € το άτομο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις.
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ 300 € και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης •14 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* χωρίς πρωινό •Ξενάγηση στο Βόρειο
Μανχάταν •Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν •Εισιτήριο Μέτρο την 4η μέρα •ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας,
Νησί Ellis κλπ. •Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν •Ξενάγηση στο Λας Βέγκας (πεζή) •Ξενάγηση στο Λος
Άντζελες •Επίσκεψη στην Σάντα Μόνικα •Μεταφορά και Είσοδος στα Universal Studios Hollywood (αξίας $130) •Ξενάγηση στο Σαν
Φρανσίσκο •Δώρο: 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's •Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην Αμερική •Έμπειρος
Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός •Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο •Ταξιδιωτικά έντυπα •Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι, Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης , Ειδική ατομική
ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19 (συνολικά 595€) •Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά -Τοπικοί φόροι (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά
$175 πληρωτέα με την άφιξη κατά την πρώτη μέρα •Τοπικοί φόροι στο Λας Βέγκας $135 περίπου το δωμάτιο συνολικά •Ότι δεν αναφέρεται
στα περιλαμβανόμενα.
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ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ
Σαν
Φρανσίσκο

ΝΕΒΑ∆Α

Μοντερέι
Καρμέλ
Λας Βέγκας
Λος Άντζελες

Σαν Ντιέγκο
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Γκραντ Κάνυον

ΑΡΙΖΟΝΑ
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ΔΥΤΙΚΕΣ Η.Π.Α
Σαν Φρανσίσκο, Λας Βέγκας, Γκραντ Κάνυον, Λος Άντζελες, Σαν Ντιέγκο, (Long Beach, Huntington Beach,
Newport Beach, Laguna Beach, Dana Point, Coronado Island), Universal Studios, Hollywood, Καρμέλ,
Μοντερέι, Σαν Φρανσίσκο
Είσοδος στα Universal Studios αξίας $130 ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ και ολοήμερη επίσκεψή τους (και όχι 5-6 ώρες
των συνηθισμένων προγραμμάτων)! Ολοήμερη ξενάγηση στην αχανή μεγαλούπολη του Λος Άντζελες!
1η μέρα: Αθήνα - Σαν Φρανσίσκο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Σαν Φρανσίσκο. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Η πόλη βρίσκεται ακριβώς
στη "μύτη" μιας χερσονήσου, με τον Ειρηνικό στα δυτικά της και τον κόλπο Σαν Φρανσίσκο στα ανατολικά, θέση που χαρίζει σε κάθε της
σημείο, όπως θα διαπιστώσουμε, μια εξαιρετική θέα. Μια σύγχρονη μεγαλούπολη με τεράστιους ουρανοξύστες, που όμως προσφέρει εξαιρετική
ποιότητα ζωής στους κατοίκους της.
2η μέρα: Σαν Φρανσίσκο, Ξενάγηση
Ξεκινάμε σήμερα την ξενάγησή μας από το κέντρο της πόλης, όπου θα δούμε το συγκρότημα του Civic Center με το Δημαρχείο, την Όπερα,
το Μουσείο και τον δρόμο των Ηνωμένων Εθνών. Σταματάμε για φωτογραφίες στην πλατεία Άλαμο και περνάμε μέσα από το πάρκο Γκόλντεν
Γκέιτ, στολίδι και αυτό της πόλης, που διαθέτει πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα: Γιαπωνέζικους κήπους, Βοτανικό Κήπο, γήπεδα γκολφ, λίμνες,
ενυδρεία, πάρκο με βουβάλια και ταράνδους, καθώς και το μουσείο Ασιατικής Τέχνης και τον χαρακτηριστικό Ανεμόμυλο. Προχωρούμε προς το
Κλιφ Χάους και συνεχίζουμε προς την Γκόλντεν Γκέιτ, την Χρυσή Γέφυρα-σύμβολο της πόλης, απ’ όπου θα δούμε το Αλκατράζ και την περίφημη
Προβλήτα 39, με τα μαγαζιά και τους υδρόβιους μόνιμους κατοίκους, τους θαλάσσιους ελέφαντες. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα με
το ΤΡΑΜ/CABLE CAR στην Προβλήτα των Ψαράδων (Fisherman's Wharf). Στην Προβλήτα 39 με τα γραφικά εστιατόρια και τα καταστήματα,
μπορείτε να απολαύσετε ένα δείπνο με θαλασσινά και κυρίως με τα γιγάντια καβούρια του Ειρηνικού.
3η μέρα: Σαν Φρανσίσκο, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετικά: Μοντερέι-Καρμέλ ή Μιουρ Γουντς-Σοσαλίτο
Ημέρα ελεύθερη για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Όσοι θέλουν, μπορούν να λάβουν μέρος στην προαιρετική εκδρομή που προτείνουμε σε
δύο άκρως γοητευτικές πόλεις: το Μοντερέι και το Καρμέλ. Περνάμε έξω από την Σίλικον Βάλεϊ και το Σαν Χοσέ. Φθάνουμε στο ιστορικό Μοντερέι,
την παλιά πρωτεύουσα της Άλτα Καλιφόρνια. Το Μοντερέι υπήρξε η "πρωτεύουσα σαρδέλας" του Δυτικού Ημισφαιρίου, όταν η πρώτη μονάδα
συσκευασίας ιδρύθηκε εκεί το 1900. Σήμερα, τα παλιά εργοστάσια σαρδέλας έχουν μετατραπεί σε γραφικά εστιατόρια, μικρά καταστήματα με
σουβενίρ, γκαλερί, καφέ και μπουτίκ. Η περιοχή αυτή ονομάζεται "Cannery Row" και έγινε διάσημη από τον συγγραφέα Τζον Στάινμπεκ. Στην
περιοχή Monterey Fairgrounds έλαβε χώρα το "Μοντερέι Ποπ Φέστιβαλ", το πρώτο μεγάλο υπαίθριο φεστιβάλ στην ιστορία της ροκ μουσικής
(16-18/06/1967), που αποτέλεσε το πρότυπο για το περίφημο Φεστιβάλ του Γούντστοκ δύο χρόνια αργότερα (Τζίμι Χέντριξ, Τζάνις Τζόπλιν,
Άνιμαλς κλπ.). Στη συνέχεια, με ειδική άδεια, μέσω της ιδιωτικής οδού των 17 Μιλίων (17-Mile Drive, μεταξύ Pebble Beach και Pacific Grove),
θαυμάζοντας την υπέροχη διαδρομή με την πλούσια βλάστηση, τη θέα του ωκεανού, τα γήπεδα του γκολφ και τις υπερπολυτελείς επαύλεις
που θυμίζουν χολιγουντιανές παραγωγές, θα φθάσουμε στο γραφικό Καρμέλ, μια μικρή πόλη καλλιτεχνών, καθηγητών και συνταξιούχων,
που επιλέγουν να διατηρήσουν την επαρχιακή ατμόσφαιρα και να απολαύσουν την ενασχόλησή τους με τις τέχνες. Το Καρμέλ είναι ένα
κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο γεμάτο ακριβά, πολυτελή εστιατόρια, γκαλερί, πετρόχτιστες βίλες και πλακόστρωτα μονοπάτια, όλα
προσεγμένα και καλαίσθητα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Εναλλακτικά, διασχίζουμε την γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ και απολαμβάνουμε τη θέα
του Σαν Φρανσίσκο από το Βίστα Πόιντ. Μέσω ορεινής διαδρομής φθάνουμε στο δημοφιλές Μιούιρ Γουντς (Μuir Woods), το παρθένο δάσος
με τις γιγάντιες Σεκόγιες/Ρέντγουντ (Sequoia sempervirens). Συνεχίζουμε για το κοσμικό παραθαλάσσιο Σοσαλίτο (Sausalito), με τις αίθουσες
τέχνης, τα όμορφα καταστήματα, τα κομψά εστιατόρια κλπ.
4η μέρα: Σαν Φρανσίσκο - Λας Βέγκας
Πρωινό ελεύθερο. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση για το Λας Βέγκας. Εδώ τα φώτα έχουν να σβήσουν από… τη δεκαετία του ’40! Είναι
το πιο φωτεινό σημείο του πλανήτη Γη, αφού μαζί με τα εκατομμύρια φώτα του, λάμπουν και οι χιλιάδες επισκέπτες του. Είναι αδύνατον να το
επισκεφθεί κανείς μόνο μια φορά και αυτό γιατί το Λας Βέγκας, στη μέση της ερήμου της Νεβάδα, είναι απλά ανεπανάληπτο! Όλα είναι μεγάλα
και εντυπωσιακά: τα ξενοδοχεία, τα καζίνο, οι μερίδες στο φαγητό, τα ποτά, τα κέρδη, ακόμα και η διάθεση των επισκεπτών για παιχνίδι και
διασκέδαση! Όλα είναι καινούργια και η κάθε μέρα επιφυλάσσει και κάτι νέο για τα μάτια μας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, που
διαθέτει και καζίνο. Στο Λας Βέγκας όλοι πλέον οι τοπ Chef του κόσμου έχουν ένα τουλάχιστον εστιατόριο. Μοναδική εμπειρία, το εστιατόριο
Picasso στο ξενοδοχείο Bellagio - εκτός από τη γευστική εμπειρία που προσφέρει, θα δείτε στους τοίχους του μερικά από τα έργα του Πικάσο,
αξίας άνω των 100 εκατ. δολαρίων. Ενώ η ματιά σας θα...περιπλανείται στα πολύτιμα αυτά έργα, ο executive σεφ Julian Serrano θα ετοιμάζει
για σας πιάτα εμπνευσμένα από τη γαλλική και την ισπανική κουζίνα. Εδώ μάλιστα γυρίστηκε και η σκηνή του δείπνου της Τζούλια Ρόμπερτς
και του Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία "Oceans 11".
5η μέρα: Λας Βέγκας, Ξενάγηση
Γνωριμία με την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Θα περπατήσουμε μαζί με τον ξεναγό μας στη διάσημη λεωφόρο Strip και θα επισκεφθούμε τα
σημαντικότερα αξιοθέατα από τα ξενοδοχεία-καζίνο, κάθε ένα από τα οποία διοργανώνει εντυπωσιακά θεματικά σόου για να προσελκύει και να
διασκεδάζει το κοινό του. Στο Caesars’s Palace παρουσιάζεται το show Atlantis. Τα φλαμίνγκο κλέβουν την παράσταση μπροστά στο ομώνυμο
ξενοδοχείο. Στο Mirage εντυπωσιάζει η θεαματική και άκρως ρεαλιστική έκρηξη ηφαιστείου. Στο Bellagio το θέαμα με τα σιντριβάνια που
"χορεύουν" μετά μουσικής. Στο Venetian οι γόνδολες θυμίζουν την ομώνυμη Ιταλική πόλη. Ατμόσφαιρα Αιγύπτου φέρνει η Σφίγγα και η πυραμίδα
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έξω από το Luxor. Ομοίως, θα εντυπωσιαστείτε από
το Paris Las Vegas με τον πύργο του Άιφελ, το New
York με την "κυρία Liberty", το Treasure Island, το
Mandalay Bay, το Monte Carlo, το Excalibur κλπ. Άλλη
μια επιλογή σε αυτήν την εκπληκτική πόλη του τζόγου
και της διασκέδασης είναι …ένας γάμος Εξπρές!!! Στον
ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να επισκεφθείτε κάποιο
από τα δύο Outlets - εκπτωτικά χωριά, ενώ το βράδυ
όλο και κάποια παράσταση διάσημων καλλιτεχνών
που παρελαύνουν στις τεράστιες - όπως ταιριάζει στην
όλη εξτραβαγκάνζα - μουσικές σκηνές της πόλης, θα
θελήσετε να παρακολουθήσετε.
6η μέρα: Λας Βέγκας, Ελεύθερη μέρα,
Προαιρετική εκδρομή στο Γκραντ Κάνυον
Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε μια προαιρετική
οδική εκδρομή στο Γκραντ Κάνυον με την μεγαλύτερη
εταιρεία μεταφορών στον κόσμο, την Gray Line. Η
διάρκειά της είναι περίπου 12 ώρες και περιλαμβάνει
μεταφορά και αγγλόφωνη ξενάγηση με πολυτελές
λεωφορείο στο West Rim, στον καταυλισμό των
αυτοχθόνων Ινδιάνων Hualapai. Περιλαμβάνει επίσης
επίσκεψη στο φράγμα του Hoover, γεύμα στο φαράγγι,
το περίφημο γυάλινο μπαλκόνι Skywalk και wifi εντός
του λεωφορείου. Εναλλακτικά, η εκδρομή μπορεί
να πραγματοποιηθεί με αεροπλάνο ή με ελικόπτερο
(προγράμματα 4, 5 και 7 ωρών, ανάλογα με την τιμή
και τις ώρες).
7η μέρα: Λας Βέγκας - Λος Άντζελες (428 χλμ.)
Διαδρομή 6 ωρών μέσα από τοπία που θυμίζουν την
Άγρια Δύση των ταινιών. Διασχίζουμε την έρημο της
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Νεβάδας, όπου ζούσαν Ινδιάνοι Μοχάβε δίπλα στη
θερμότερη περιοχή των ΗΠΑ Ντεθ Βάλεϊ κ.ά. Μας
υποδέχεται η έρημος της Καλιφόρνιας και στη συνέχεια
η κοιλάδα Σαν Μπερναντίνο. Στάση για καφέ στο
Μπάρστοου, με τον σταθμό και το εμπορικό τραίνο.
Λίγο πιο κάτω περνά ο ιστορικός διαπολιτειακός
δρόμος Route 66, στον οποίο γυρίστηκαν σκηνές από
τα "road movies" δηλ. ταινίες δρόμου και καταδιώξεων
με μοτοσικλέτες της δεκαετίας του ’60. Πλησιάζουμε στο
Λος Άντζελες και το τοπίο αλλάζει: τριγύρω υπάρχει
πράσινο, οι δρόμοι φαρδαίνουν με 10-12 λωρίδες και
από μακριά διακρίνονται οι ουρανοξύστες. Συνεχίζουμε
για επίσκεψη-βόλτα στη Σάντα Μόνικα (περίπου 1:30΄
ώρα), γνωστή από αμέτρητες ταινίες, με μοναδική θέα
την παραλία στις ακτές του Ειρηνικού. Στο κέντρο της, ο
πολυσύχναστος πεζόδρομος Third Street Promenade,
όπου σας περιμένουν υπέροχα εμπορικά καταστήματα,
καφέ και έθνικ εστιατόρια, δύο αντικριστοί θάμνοιδεινόσαυροι, οι μουσικές των πλανόδιων μουσικών,
αλλά και τα εντυπωσιακά νούμερα των street
performers, που χορεύουν break dance καλύτερα κι
από επαγγελματίες. Αργά το απόγευμα αναχωρούμε
για το ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Λος Άντζελες, Ξενάγηση
Μεγάλη ημέρα, γεμάτη εικόνες, πληροφορίες και
δραστηριότητα. Ξεκινάμε με το ιστορικό κέντρο
της "Πόλης των Αγγέλων"... Βλέπουμε το κτίριο της
ιεραποστολής του Ισπανού ιερωμένου Χουνίπερο
Σέρα, του 17ου αιώνα, που λειτουργεί σήμερα σαν
εκκλησία και θυμίζει την ιστορία της ίδρυσης των
πόλεων και των τοπικών κοινοτήτων της Καλιφόρνιας.

Δίπλα, ένα ακόμα τμήμα του ιστορικού κέντρου, η οδός
Ολβέρα. Ακολουθεί το Walt Disney Concert Hall, με τις
εκτυφλωτικές ανοξείδωτες επιφάνειες και τις ιδιόρρυθμες
καμπύλες, έργο του Frank Gehry, το οποίο φιλοξενεί
συναυλίες κλασικής μουσικής, όπερες και θεατρικές
παραστάσεις. Περνώντας από το κέντρο, βλέπουμε το
Δικαστήριο, το Δημαρχείο, την Αστυνομία, την Γιούνιον
Σκουέρ. Μέσω της Sunset Boulevard προχωρούμε στην
Rodeo Drive, τον πασίγνωστο δρόμο με τα πολυτελή
καταστήματα, το ένα δίπλα στο άλλο, έτοιμα να
υποδεχθούν την - κυρίως - επώνυμη (και ευκατάστατη)
πελατεία τους. Μπέβερλι Χιλς μέσα στη χλιδή, Γουέστ
Χόλυγουντ και στάση για να θαυμάσουμε την περίφημη
"Λεωφόρο των Αστέρων" (Hollywood Boulevard), με
τους διάσημους πρωταγωνιστές να έχουν καταλάβει
τη θρυλική θέση τους στο πεζοδρόμιο. Dolby Theatre
και κόκκινο χαλί μας θυμίζουν στιγμιότυπα από την
απονομή των Όσκαρ και μας δίνουν την ευκαιρία να
φωτογραφίσουμε από κάποιο σημείο την επιγραφή
"Χόλυγουντ" στον απέναντι λόφο. Συνεχίζουμε με
το Man’s Chinese Theatre με την περίτεχνη κινέζικη
πύλη και τον τσιμεντένιο του περίβολο, όπου
φιλοξενούνται τα αποτυπώματα των σταρ. Το σκηνικό
συμπληρώνουν εμπορικά κέντρα (όπως το Hollywood
& Higland), εστιατόρια, εντυπωσιακά φωταγωγημένοι
κινηματογράφοι (όπως το art deco El Capitan Theater)
και ιστορικά ξενοδοχεία (όπως το Hollywood Roosevelt
Hotel). Το βράδυ "επιβάλλεται" επισκεφθεί κανείς το
Farmers Market. Δυο περιοχές, η μια πιο κυριλέ και
η άλλη πιο απλοϊκή, που και οι δύο έχουν να σου
προσφέρουν χάζι, γεύσεις, σουβενίρ και εικόνες να
πάρεις μαζί σου. Στην πιο απλοϊκή, περπατάς ανάμεσα
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σε μαγαζιά της δεκαετίας '60-70 με περισσότερο
παραδοσιακό και απλό στήσιμο. Με το που περνάς έναν
κάθετο δρόμο μέσα στο Farmers Market, μεταφέρεσαι
στην εποχή μας. Όλα είναι πιο εντυπωσιακά και πιο
ακριβά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα.
Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Λος Άντζελες, Universal Studios
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα στούντιο της
Γιουνιβέρσαλ (Universal Studios), που βρίσκονται
στα περίχωρα του Χόλυγουντ και καταλαμβάνουν μια
ολόκληρη "πόλη" σε έκταση. Καθοδηγούμενοι από τον
ξεναγό σας θα επισκεφθείτε τα διάφορα θεάματα του
πάρκου. Με ειδικά τραινάκια θα γυρίσουμε τον χώρο
των στούντιο, που λειτουργούν από τη δεκαετία του
’30 και έχουν γυριστεί σε αυτά πάμπολλες ταινίες.
Θα δούμε σκηνικά φημισμένων ταινιών ("Τζουράσικ
Παρκ", "Τρανσφόρμερς", "Μούμια" κλπ.), τα στούντιο
του "Υδάτινου Κόσμου", τα διάφορα εφέ και τον τρόπο
με τον οποίο γυρίζονται οι ταινίες. Χρόνος ελεύθερος
για αγορά σουβενίρ και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Λος Άντζελες, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική εκδρομή στο Σαν Ντιέγκο με Long Beach,
Huntington Beach, Newport Beach, Laguna Beach,
Dana Point, Coronado Island)
Για σήμερα προτείνουμε μια ολοήμερη προαιρετική
"κυκλική" εκδρομή. Ξεκινάμε από το Λονγκ Μπιτς,
με το κρουαζιερόπλοιο "Κουίν Μέρι" αραγμένο στο
λιμάνι του, και προχωρούμε στον παραλιακό δρόμο,
με τον Ειρηνικό ωκεανό στα δεξιά μας: εναλλάσσονται

παραλίες (Σίιλ Μπιτς, Χάντινγκτον Μπιτς, Νιούπορτ
Μπιτς και Λαγκούνα Μπιτς) με σέρφερ, μαρίνες,
πολυτελείς επαύλεις, πετρελαιοπηγές και πανάκριβα
αυτοκίνητα. Από το Ντέινα Πόιντ βγαίνουμε στην
εθνική οδό για Σαν Ντιέγκο. Άφιξη και στάση για γεύμα.
Επίσκεψη στο κέντρο της πόλης, όπου θα δούμε την
Gas Lamp District, όπου οι δρόμοι φωταγωγούνται με
γκάζι. Μέσω της εντυπωσιακής, μήκους 3.000 μέτρων

11-12η μέρα: Λος Άντζελες - Αθήνα
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα με
ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη την επόμενη μέρα.

ΔΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ - 12 ΜΈΡΕΣ

Τιμή κατ’ άτομο
Ημερομηνία
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος SPECIAL

San Diego Bridge, φθάνουμε στο νησί Ντελ Κορονάντο,
όπου θα επισκεφθούμε το 5άστερο ομώνυμο
ξενοδοχείο. Αργά το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας. Διανυκτέρευση.

23
06, 13, 20
09, 23
08, 23
20

Ημέρες

2κλινο

3κλινο

4κλινο

12
12
12
12
12

2395
2395
2450
2425
2225

2200
2200
2300
2300
2095

2100
2100
2200
2200
2000

Επιβάρυνση
Μονόκλινου
+ 995
+ 995
+ 995
+ 925
+ 850

Οι τιμές είναι κατ άτομο και υπολογισμένες με Έκπτωση 250 € το άτομο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις.
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ 300 € και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης •10 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* χωρίς πρωινό
•Ξενάγηση στο Σαν Φρανσίσκο •Ξενάγηση στο Λας Βέγκας (πεζή) •Επίσκεψη στην Σάντα Μόνικα •Ολοήμερη
Ξενάγηση στο Λος Άντζελες •Μεταφορά και Είσοδος στα Universal Studios Hollywood (αξίας $115) •Δώρο 10%
έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's •Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην Αμερική •Έμπειρος
Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός •Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο •Ταξιδιωτικά έντυπα
•Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι, πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα
αίτησης, Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19 (συνολικά 585€) •Φιλοδωρήματα, Αχθοφορικά, Τοπικοί
φόροι (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $125 πληρωτέα με την άφιξη κατά την πρώτη μέρα •Τοπικοί φόροι
στο Λας Βέγκας $135 περίπου το δωμάτιο συνολικά •Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΒΟΣΤΌΝΗ

Με τα κορυφαία Πανεπιστήμια Harvard και Massachusetts
Institute of Technology (Μ.Ι.Τ.)
1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα Υόρκη. Καλωσορίσατε στο "Μεγάλο Μήλο"! Η πρώτη γνωριμία μας με
την πόλη ξεκινά με τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Μανχάταν. Η Νέα Υόρκη αποτελείται από πέντε δήμους:
Μανχάταν, Staten Island, Queens, Brooklyn και Bronx. Τα νησιά συνδέονται με γέφυρες, σήραγγες και πορθμεία. Κάποια
από αυτά θα τα διασχίσουμε για να φθάσουμε στον προορισμό μας - την πόλη όπου ο κάθε ουρανοξύστης είναι κι ένα
μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής. Οι περισσότερες λεωφόροι αριθμούνται από τα ανατολικά προς τα δυτικά (άρα η First
Avenue βρίσκεται ανατολικά της Second κοκ.). Η αρίθμηση των κτιρίων στις λεωφόρους ξεκινάει από το νότιο άκρο της
λεωφόρου και αυξάνεται προς τα βόρεια, ενώ η αρίθμηση των οδών ξεκινάει από την Fifth Avenue και αυξάνεται τόσο
προς τα ανατολικά, όσο και προς τα δυτικά. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι μπορείς πολύ εύκολα να βρεις τον δρόμο σου.
Οι δρόμοι είναι αριθμημένοι - εκτός από το κέντρο του Μανχάταν - και η αρίθμηση αυξάνει καθώς πηγαίνεις βόρεια.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται στην "καρδιά" του Μανχάταν. Όσοι το επιθυμούν (ανάλογα με την ώρα)
μπορούν να βγουν για έναν πρώτο περίπατο στην πόλη, συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας.
2η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση: Βόρειο Μανχάταν, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική πλατεία με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου και το Λίνκολν
Σέντερ, ένα συγκρότημα κτιρίων που στεγάζουν καλλιτεχνικούς οργανισμούς, όπως τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης,
τη Μητροπολιτική Όπερα και το φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard, όπου έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι καλλιτέχνες
παγκοσμίου φήμης, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται η Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Fordham, όπου έχουν φοιτήσει τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης ιστορίας. Συνεχίζουμε προς το
Central Park, τον σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου της αμερικανικής μεγαλούπολης, που θα σας δώσει την ευκαιρία
να αποδράσετε σ’ έναν μικρό φυσικό παράδεισο με τεχνητές λίμνες, περιποιημένους χώρους πικ νικ, παιδικές χαρές,
γήπεδα αθλοπαιδιών και ζωολογικό κήπο. Στη δυτική πλευρά του πάρκου βλέπουμε το επιβλητικό Αναγεννησιακής
αρχιτεκτονικής Βικτωριανού τύπου κτίριο Ντακότα, στα πανάκριβα διαμερίσματα του οποίου κατοικούν καλλιτέχνες,
εφοπλιστές κ.ά. - εδώ διέμενε και το αδικοχαμένο "Σκαθάρι", Τζον Λένον. Στη συνέχεια βλέπουμε το Πανεπιστήμιο
Columbia - με δυο λόγια, τον μεγαλοπρεπέστερο "ναό" των ανθρωπιστικών σπουδών του κόσμου. Ό,τι έχει παραχθεί
από την ανθρώπινη σκέψη ανά τους αιώνες για το πώς πρέπει να ζει, να συμπεριφέρεται, να μορφώνεται, να διοικεί και
να διοικείται μια κοινωνία, υπάρχει σε αυτό το ιστορικό ίδρυμα ως επιστήμη και έρευνα. Όλα τα προπτυχιακά τμήματα και
κυρίως αυτά της ιστορίας, των πολιτικών επιστημών, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, είναι ιδιαιτέρως αξιόλογα.
Ειδικά για την ιστορία της τέχνης, πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί να δοθεί πληρέστερη εκπαίδευση. Συνεχίζουμε με το
μνημείο του στρατηγού των Βορείων Ulysses Grant, που το 1868 εξελέγη Πρόεδρος των Η.Π.Α. με ποσοστό 52.7%, τον
ποταμό Hudson και το Χάρλεμ με το περίφημο Apollo Theatre. Η φυσιογνωμία της περιοχής που επί σειρά δεκαετιών
αποτελούσε το μεγαλύτερο γκέτο των μαύρων της Νέας Υόρκης, έχει αναμφίβολα αρχίσει να αλλάζει. Τα εξαθλιωμένα
κτίρια, μέσα στα οποία στοιβάζονταν πολύτεκνες οικογένειες, έχουν τα τελευταία χρόνια αρχίσει να αντικαθίστανται
από μοντέρνες κατασκευές, ενώ οι κάδοι με τα φλεγόμενα σκουπίδια γύρω από τους οποίους συγκεντρώνονταν οι
άποροι για να ζεσταθούν, έχουν από καιρό χαθεί. Το Χάρλεμ αποτελεί πλέον προορισμό πολλών γκουρμέ καλοφαγάδων
της αμερικανικής μεγαλούπολης, καθώς παντού έχουν αρχίσει να ξεφυτρώνουν εστιατόρια και καφέ. Συνεχίζουμε προς
την ξακουστή 5η Λεωφόρο με το Μουσείο Guggenheim, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, τον Πύργο Trump, του
πολυεκατομμυριούχου και σημερινού προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όλους τους Ευρωπαϊκούς οίκους μόδας και
πολλά λαμπερά κοσμηματοπωλεία, όπως Cartier, Bulgari κ.ά. Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο Μητροπολιτικό Μουσείο
Τέχνης (Metropolitan Museum of Art, γνωστό και ως "MΕΤ") - ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία τέχνης
στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1872, οι συλλογές του περιλαμβάνουν περισσότερα από δύο εκατομμύρια έργα τέχνης με
ξεχωριστούς τομείς Ελληνορωμαϊκής, Μεσαιωνικής, Ισλαμικής, Ασιατικής και σύγχρονης τέχνης, καθώς και φωτογραφιών,
μουσικών οργάνων ενδυμάτων, όπλων και πανοπλιών. Προχωρούμε προς το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα 19
κτιρίων. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του είδους του στον κόσμο, με καταστήματα, εστιατόρια
και στο κέντρο, σε έναν από τους ουρανοξύστες, το Παρατηρητήριο με την εκπληκτική θέα, που ονομάζεται Top of the
Rock. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας στην Μπρόντγουεϊ, την "καρδιά" των θεάτρων. Η Μπρόντγουεϊ είναι μια μεγάλη
λεωφόρος που διατρέχει όλο το Μανχάταν και έχει δανείσει το όνομά της σε πολλές θεαματικές μουσικές παραγωγές. Για
το βράδυ ακολουθήστε τις προτάσεις του ξεναγού σας.
3η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Νότιο Μανχάταν, Κρουαζιέρα
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το δικό τους χρώμα και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς
Βίλατζ - μεταξύ Houston Street και Μπρόντγουεϊ - και το Σόχο, τη γειτονιά του 19ου αιώνα που είναι γεμάτη γκαλερί,
μπουτίκ και εστιατόρια. Φθάνουμε στην "Μικρή Ιταλία", με πολλά Ιταλικά εστιατόρια και καταστήματα, που θα σας
θυμίσει σκηνές από την ταινία "Ο Νονός". Προχωρούμε προς την Τσάιναταουν, μία από τις μεγαλύτερες περιοχές
Ασιατών που ζουν εκτός Ασίας, διάσημη για τα οικονομικά εστιατόρια, παντοπωλεία και καταστήματα έθνικ ειδών
δώρων. Συνεχίζοντας προς το νότιο άκρο του Μανχάταν (Lower Manhattan), θα δούμε την πασίγνωστη Wall Street, η
οποία λειτουργεί ως καρδιά των μεγάλων επιχειρήσεων και είναι η έδρα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και του
Federal Hall. Ακόμα νοτιότερα βρίσκεται το Μπάτερι Παρκ. Στο "Σημείο Μηδέν" ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης "One
World Trade Center", το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Στον χώρο έχει επίσης ανεγερθεί το συγκρότημα "National
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September 11th Memorial and Museum", που περιλαμβάνει
ένα υπόγειο μουσείο και δύο πισίνες-μνημεία. Στο υπόγειο
μουσείο φιλοξενούνται εκθέματα των θυμάτων της 11ης
Σεπτεμβρίου, ενώ στο σημείο όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι
Πύργοι έχουν κατασκευαστεί δύο πισίνες-δεξαμενές, με
χαραγμένα τα ονόματα των 2.983 θυμάτων που σκοτώθηκαν
την ημέρα εκείνη. Στη συνέχεια θα δούμε το Χάι Λάιν (The
High Line), ένα μακρόστενο πάρκο εγκατεστημένο πάνω
σε εγκαταλελειμμένες υπερυψωμένες γραμμές τραίνου.
Συνεχίζουμε με την καινούργια γειτονιά, την Hudson Yards.
Η Hudson Yards είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων
από ιδιώτη στην ιστορία των ΗΠΑ και η μεγαλύτερη
ανάπτυξη ακινήτων στη Νέα Υόρκη μετά το Rockefeller
Center. Στο κέντρο δεσπόζει το "Vessel". Απλωμένη σε
14 στρέμματα, η Hudson Yards περιλαμβάνει κήπους,
άλση, δεκάδες εμπορικά και υπερπολυτελή καταστήματα,
εστιατόρια διασήμων σεφ κλπ. Ακολουθεί η προβλήτα
South Street Seaport. Είναι κυρίως εμπορική και οικονομική
περιοχή, αλλά περιλαμβάνει μερικά ωραία εστιατόρια και
μπιστρό. H σημερινή μας ξενάγηση ολοκληρώνεται µε
μια Κρουαζιέρα, όπου από το πλοιάριο θα θαυμάσουμε
και θα φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες προβλήτες,
το ιστορικό Ellis Island - χώρο υποδοχής των μεταναστών
παλαιότερα - το Άγαλμα της Ελευθερίας, καθώς και
το Στέιτεν Άιλαντ και το New Jersey. Από κάθε σημείο
της κρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε μοναδική θέα στο
Μανχάταν. Στη συνέχεια θα περάσουμε δίπλα από το
Governor's Island και το Μπρούκλιν.
4η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Γέφυρα του
Μπρούκλιν, Chelsea Market
Αναχωρούμε σήμερα με το Μετρό για μια βόλτα στη μαγική
Γέφυρα του Μπρούκλιν (Brooklyn). Είναι η πρώτη κρεμαστή
με χαλύβδινα καλώδια γέφυρα στον κόσμο και συνδέει από
το 1883 το Μανχάταν με το Μπρούκλιν (η διαδρομή με τα
πόδια διαρκεί περίπου 20 λεπτά). Εμβληματικό στοιχείο της
εικόνας, αλλά και της καθημερινότητας της Νέας Υόρκης.
Περπατώντας, αγναντεύουμε τη θέα και στο μυαλό μας
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έρχονται αμέτρητες εικόνες από ταινίες και τηλεοπτικές
σειρές με φόντο τους ουρανοξύστες. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το υπέροχο Chelsea Market. Τα κόκκινα
τούβλα κυριαρχούν και αγκαλιάζουν ολόκληρο τον τεράστιο
χώρο της στεγασμένης αγοράς, οι industrial λεπτομέρειες,
όπως οι σωλήνες, τα φουγάρα κλπ., κάνουν εμφανή την
παρουσία τους - γενικά προετοιμαστείτε για έναν δαιδαλώδη
χώρο με δεκάδες διαφορετικές επιλογές, εισόδους, εξόδους
κλπ. Με πολύ απλά λόγια, είναι η "Μέκκα" των gourmand
της Νέας Υόρκης. Το Chelsea Market έχει καθιερωθεί ως
το "Food Mall", στο οποίο ωστόσο υπάρχουν και αρκετές
επιπλέον επιλογές για shopping και για καλλιτεχνικές
δραστηριότητες.
5η μέρα: Νέα Υόρκη, Woodbury Commons Outlets
(Προαιρετικό)
Σήμερα θα περάσουμε τη μέρα μας στο Woodbury
Commons, έναν "παράδεισο" καταστημάτων, μόλις 1,15΄
από το Μανχάταν. Το Woodbury Common Premium
Outlets διαθέτει πάνω από 220 μπουτίκ και καταστήματα,
που προσφέρουν τη μεγαλύτερη συλλογή των καλύτερων
σχεδιαστών και εμπορικών σημάτων στον κόσμο, µε
προσφορές που κυμαίνονται από 20% έως και 70%.
Μερικά από τα καταστήματα είναι: Adidas, Banana Republic
Factory Store, Barneys New York Outlet, Burberry, Coach,
Dolce & Gabbana, DKNY, Frette, Giorgio Armani, Gucci,
Zegna, Max Mara, Neiman Marcus Last Call, Gap Outlet,
Nike Factory Store, Saks Fifth Avenue Off 5th, Polo Ralph
Lauren Factory Store, Salvatore Ferragamo, Tommy
Hilfiger, Timberland, Versace. Επίσης, θα μπορέσετε να
χαλαρώσετε σε μια ποικιλία από εστιατόρια και καφέ.
Εναλλακτικά, προτείνουμε βόλτα στην Tribeca και κυρίως
στο Soho - πολλοί ενδημούντες καλλιτέχνες, συγγραφείς
και διανοούμενοι έχουν παραχωρήσει τη θέση τους (και τις
γκαλερί τους) στις μεγάλες φίρμες και στην πολυκοσμία. Το
βράδυ το East, το West και το Greenwich Village είναι από
τις γειτονιές που καταγράφονται στους οδηγούς ως must ειδικά για τη νυχτερινή τους ζωή.

6η μέρα: Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον DC (Προαιρετικό)
Για σήμερα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή
στην Washington D.C., την πρωτεύουσα των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής. Το επίθεμα D.C. προέρχεται από
την φράση "District of Columbia", που σημαίνει Περιφέρεια
της Κολούμπια - την ομοσπονδιακή περιφέρεια που
ταυτίζεται με την πόλη της Ουάσιγκτον. Η πόλη πήρε το
όνομά της από τον Τζωρτζ Ουάσιγκτον, τον πρώτο πρόεδρο
των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η έδρα της κυβέρνησης
των ΗΠΑ και εκεί βρίσκονται ο Λευκός Οίκος, το Κογκρέσο
και το Ανώτατο Δικαστήριο. Επίσης, εκεί βρίσκονται 172
πρεσβείες ξένων κρατών καθώς και τα κεντρικά γραφεία
διεθνών οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κτισμένη στις όχθες του
ποταμού Πότομακ, μεταξύ των πολιτειών της Βιρτζίνια και
του Μέριλαντ, η Ουάσιγκτον DC αποτελεί από μόνη της
μια πολιτεία της αμερικανικής επικράτειας (την πολιτεία
Κολούμπια) και είναι προικισμένη με μεγαλόπρεπα κτίρια,
επιβλητικά μνημεία της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών,
πολυάριθμα πάρκα με δεντροστοιχίες, μουσεία, πλατείες
και ευθυγραμμισμένες λεωφόρους. Πέραν της ιστορικής
της αξίας, είναι µία από τις ομορφότερες πόλεις των ΗΠΑ.
Καθαρός αέρας, επιβλητικά μνημεία, περιποιημένοι κήποι
- µια τέλεια δομημένη πόλη, η πρωτεύουσα του έθνους.
Βλέπουμε το Καπιτώλιο, τον Λευκό Οίκο, το Κοιμητήριο του
Άρλινγκτον με τα μνήματα των Κένεντι, το Λίνκολν Μεμόριαλ
και άλλα αξιοθέατα. Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν
δείγματα αξιόλογης αρχιτεκτονικής, καθώς και η DuPont
Circle, κάτι σαν την 5η Λεωφόρο του Μανχάταν. Όσοι
προτιμήσετε να παραμείνετε στη Νέα Υόρκη, επισκεφθείτε
το υπέροχο μουσείο "Solomon R. Guggenheim", που
διαθέτει μια μόνιμη συλλογή με περισσότερα από 6.000
έργα σύγχρονης τέχνης. Επίσης το "Museum of Modern
Art" (MoMA) θεωρείται η "Μέκκα" της μοντέρνας τέχνης
και φιλοξενεί μία από τις πιο πλούσιες συλλογές έργων
διάσημων καλλιτεχνών απ’ όλο το φάσμα της μοντέρνας
τέχνης. Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν την επιβλητική
και μεγαλοπρεπή Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης
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και τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Grand Central που άνοιξε το
1913. Από τότε έγινε σήμα κατατεθέν της πόλης και είναι
αξιοσημείωτος ο ευρηματικός τρόπος που διαχωρίζεται η
κυκλοφορία των αυτοκινήτων, των πεζών και των τραίνων.
Το κτίριο έχει ατσάλινο σκελετό, καλυμμένο με γρανίτη και
μάρμαρο.
7η ημέρα: Νέα Υόρκη - Βοστόνη (346 χλμ)
Πρωινή αναχώρηση για Βοστόνη. Μεγάλο μέρος της
πόλης διαθέτει ένα ευρωπαϊκό χρώμα, εν μέρει χάρη στην
πλούσια αποικιακή της ιστορία. Μία από τις αρχαιότερες
πόλεις στις ΗΠΑ, η Βοστόνη ιδρύθηκε το 1630 από τους
Άγγλους και αποτέλεσε τον τόπο όπου έλαβαν χώρα πολλά
σημαντικά γεγονότα της Αμερικανικής Επανάστασης. Μετά
την ανεξαρτησία από τη Μεγάλη Βρετανία, η πόλη συνέχισε
να αποτελεί σημαντικό λιμάνι, καθώς και ένα παγκόσμιο
κέντρο για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Όπως το
Λονδίνο με τον πύργο Shard, έτσι και η Βοστόνη έχει το
κτίριο Copley και το Prudential Center να δεσπόζουν πάνω
από τον ποταμό Charles. Είναι τόσος ο μνημειακός πλούτος
αυτής της ιστορικής πόλης, που ακόμα και οι δύο μέρες θα
σας φανούν λίγες! Άφιξη το απόγευμα. Πρώτη γνωριμία
με την ιστορική πόλη και πρωτεύουσα την Πολιτείας της
Μασαχουσέτης και της Νέας Αγγλίας, της οποίας οι κάτοικοι
ονομάζονται Γιάνκηδες και υπερηφανεύονται για αυτό.
Διανυκτέρευση.
8η ημέρα: Βοστόνη
Σήμερα θα ακολουθήσουμε την περίφημη "Διαδρομή της
Ελευθερίας" (Freedom Trail), όπως ονομάζεται η περιήγηση
σε 16 ιστορικά αξιοθέατα της πόλης, τα οποία καλύπτουν
δυόμισι περίπου αιώνες αμερικανικής ιστορίας, από τα
χρόνια ακόμα της αποικιοκρατίας. Θα επισκεφθούμε
επίσης το Μπόστον Κόμον (Boston Common), το οποίο δεν
έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλα μεγάλα πάρκα των ΗΠΑ
(όπως το Central Park της Νέας Υόρκης). Στο πάρκο αυτό
υπάρχουν πεζόδρομοι, αγάλματα και μνημεία, σιντριβάνια,
μικρές λιμνούλες και μεγάλοι χώροι γρασιδιού, στους

οποίους θα δείτε πολλούς επισκέπτες να κάθονται ή και να
ξαπλώνουν. Το καλύτερο μάλλον μέρος είναι η μεγαλύτερη
λιμνούλα στα δυτικά του πάρκου, στην οποία μπορείτε να
κάνετε μια βόλτα με ένα σκάφος σε σχήμα κύκνου ή απλά
να χαλαρώσετε και να θαυμάσετε το καταπράσινο τοπίο
με φόντο τους ουρανοξύστες πάνω από την γέφυρα της
λίμνης. Συνεχίζουμε με τα φημισμένα πανεπιστήμια M.I.T.
(Massachusetts Institute of Technology) και Harvard.
9η-10η μέρα: Βοστόνη - Αθήνα
Για σήμερα το πρωί σας προτείνουμε μια επίσκεψη
στο Φάνελ Χολ (Faneuil Hall). Γνωστό ως το "λίκνο της
ελευθερίας", το Faneuil Hall κατασκευάστηκε το 1740-1742
από τον έμπορο Peter Faneuil ως εμπορική αίθουσα και
παραδόθηκε στην πόλη με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει
πάντα να είναι ανοικτή για το κοινό. Το ισόγειο είναι ακόμα

• Η ημερομηνία/σειρά των Προαιρετικών εκδρομών είναι
ενδεικτική και ανακοινώνεται στις ΗΠΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΒΟΣΤΟΝΗ - 10 ΜΈΡΕΣ

Τιμή κατ’ άτομο
Ημερομηνία
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος SPECIAL

κατειλημμένο από πάγκους εμπόρων. Στον επάνω όροφο
βρίσκεται μία αίθουσα συμβουλίων, η οποία τον 18ο και
19ο αιώνα ήταν τόπος συνάντησης των επαναστατών και
αργότερα των ρεφορμιστών. Στον τέταρτο όροφο βρίσκεται
το μουσείο Ancient and Honorable Artillery, με όπλα, στολές
και πίνακες που απεικονίζουν τις σημαντικότερες μάχες. Το
διπλανό Faneuil Hall Marketplace, που περιλαμβάνει τρεις
μεγάλες αίθουσες (Quincy Market, North Market, South
Market), χρονολογείται από τις αρχές του 19ου αιώνα
και σήμερα καταλαμβάνεται από καταστήματα διαφόρων
ειδών, εστιατόρια κλπ. Αναχώρηση το μεσημέρι για το
αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής στην
Αθήνα. Άφιξη την επόμενη μέρα.

23
06, 13, 20
09, 23
08, 23
22

Ημέρες

2κλινο

3κλινο

4κλινο

10
10
10
10
10

1770
1770
1795
1795
1585

1600
1600
1630
1630
1480

1530
1530
1560
1560
1430

Επιβάρυνση
Μονόκλινου
+ 735
+ 735
+ 765
+ 765
+ 735

Οι τιμές είναι κατ άτομο και υπολογισμένες με Έκπτωση 250 € το άτομο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις.
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ 200 € και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης για Νέα Υόρκη •8 Διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχεία 4*
χωρίς πρωινό •Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν •Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν •ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση
αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ. •Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν •ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο
μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση!!! •Εισιτήριο του Μετρό την 4η μέρα •Ξενάγηση στη Βοστόνη •Μεταφορά από και
προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην Αμερική •Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός που θα σας συνοδεύει στο ταξίδι
•10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's •Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο σας στη Νέα Υόρκη
•Ταξιδιωτικά έντυπα •Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι, Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης,
Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19 (συνολικά 535€) •Τοπικοί φόροι-Αχθοφορικά-Φιλοδωρήματα (ΟΧΙ
Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $80, πληρωτέα με την άφιξη την πρώτη μέρα •Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
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Ξενάγηση στο Βόρειο & Νότιο Μανχάταν, Βόλτα στη γέφυρα του Μπρούκλιν
ΔΩΡΟ: Επίσκεψη Μουσείο Μετροπόλιταν
ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ.
Καραβάκι "Maid of the Mist" στον Νιαγάρα και γραφική πόλη Niagara-on-the-Lake

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΗΠΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Μοναδικό Πρόγραμμα της Ελληνικής αγοράς
Χωρίς ατέλειωτες Οδικές Διαδρομές (αλλά μόνον 330 χιλιόμετρα)
1η μέρα: Αθήνα - Τορόντο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Τορόντο.
Κτισμένο στην βόρεια ακτή της λίμνης Οντάριο (της
μικρότερης από τις Μεγάλες Λίμνες) και στο νοτιότερο
τμήμα της ομώνυμης πολιτείας, το Τορόντο είναι το πιο
δυναμικό και "ζωντανό" αστικό κέντρο της χώρας. Ιδιαίτερα
φιλικό για κατοίκους και επισκέπτες, αποτελεί το χρηματοοικονομικό, εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο του Καναδά
και συνδυάζει τη γοητεία και τη λάμψη της σύγχρονης
μεγαλούπολης με την άριστη ποιότητα ζωής και τα πολύ
χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας. Άφιξη, μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Περπατώντας στο
κέντρο του Τορόντο (downtown), την προσοχή σας θα
τραβήξει αμέσως η αρμονική συνύπαρξη διαφορετικών
αρχιτεκτονικών κατασκευών. Ουρανοξύστες από τσιμέντο
και γυαλί και σύγχρονα εμπορικά πολυκαταστήματα
δίπλα σε παλιά κτίρια βικτοριανής εποχής και μικρές
καλοσυντηρημένες κατοικίες συνθέτουν τον αστικό χάρτη
του κέντρου, αντικατοπτρίζοντας το όραμα των Καναδών
για πιο ανθρώπινες και φιλόξενες πόλεις.
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2η μέρα: Τορόντο - Καταρράκτες Νιαγάρα, καραβάκι Maid
of the Mist, Niagara-on-the-Lake - Τορόντο
Πρωινή αναχώρηση για τους Καταρράκτες του ποταμού
Νιαγάρα. Θα δούμε το "Πέταλο" και θα θαυμάσουμε από
την πλευρά του Καναδά την Αμερικανική. Η θέα της δύναμης
και της ορμής του νερού, ο ρόχθος της κατακρήμνισης και το
παιχνίδι του ουράνιου τόξου και της ομίχλης, κόβουν την ανάσα
των τουριστών, οι οποίοι υποκλίνονται μπροστά σ’ αυτό το
μεγαλείο της φύσης. Στη συνέχεια βλέπουμε τους πύργους
Minolta, Skylon και το Clifton Hill. Καιρού επιτρέποντος, θα
επιβιβαστούμε στο καραβάκι Hornblower/Maid of the Mist
για να δούμε από το δυνατόν πλησιέστερα τον θεαματικό
καταρράκτη. Η μέρα μας όμως δεν τελειώνει εδώ: με μια
θαυμάσια διαδρομή δίπλα στο ποτάμι, μέσα από πανέμορφα
τοπία, αμπελώνες και ιστορικά φρούρια, φθάνουμε στην
γραφική Βρετανική πόλη "Νιαγάρας στη Λίμνη" (Niagara-onthe-Lake), για να μεταφερθούμε στην κυριολεξία σε μία άλλη
εποχή, κάπου στο 1800, όταν το Νιούαρκ ήταν πρωτεύουσα
του Άνω Καναδά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας
προτείνουμε την ελληνική γειτονιά στη λεωφόρο Ντάνφορθ, την
"Μέκκα" για τους Έλληνες του Οντάριο.

3η μέρα: Τορόντο, Ξενάγηση, Πτήση για Νέα Υόρκη
Πρωινή ξενάγηση στο Τορόντο κατά τη διάρκεια της οποίας
θα δούμε τον ύψους 553,33 μέτρων Πύργο CN (1973-1976,
επί 31 χρόνια κατείχε το ρεκόρ του ψηλότερου κτιρίου στον
κόσμο, όμως το 2007 την πρωτιά του την έκλεψε το Burj
Khalifa), το περίφημο σύμπλεγμα σταδίου-ξενοδοχείου
Rogers Center (πρώην SkyDome), το Δημαρχείο (παλαιό
και νέο), το εμπορικό κέντρο Eaton με περισσότερα από
300 καταστήματα, τα μοντέρνα κτίρια στο κέντρο της
πόλης, το Harbourfront Center που "βλέπει" τα νησιά
στη λίμνη Οντάριο κ.ά. Τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα
του Τορόντο θα τον ανακαλύψετε μακριά από το κέντρο
της πόλης, στις συνοικίες της, που κάθε μια από αυτές
"κυριαρχείται" από μια συγκεκριμένη εθνότητα. Η καρδιά
της ελληνικής συνοικίας (Greektown) κτυπά δυνατά στην
οδό Danforth, οι Ινδοί έχουν ιδρύσει τη δική τους συνοικία
(Little India), το κινέζικο στοιχείο απαντάται σε πέντε
προάστια της πόλης, οι Ιταλοί έχουν δημιουργήσει τη
Μικρή Ιταλία, οι Πορτογάλοι, οι Κορεάτες, οι Πολωνοί…
Κάθε συνοικία του Τορόντο αποτελεί μια μικρογραφία της
πατρίδας των κατοίκων της. Μετά το τέλος της ξενάγησής
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μας θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο και θα επιβιβαστούμε
στην πτήση για τη Νέα Υόρκη. Καλωσορίσατε στο "Μεγάλο
Μήλο"! Η πρώτη γνωριμία μας με την πόλη ξεκινά με τη
διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Μανχάταν. Η Νέα
Υόρκη αποτελείται από πέντε δήμους: Μανχάταν, Staten
Island, Queens, Brooklyn και Bronx. Τα νησιά συνδέονται
με γέφυρες, σήραγγες και πορθμεία. Κάποια από αυτά
θα τα διασχίσουμε για να φθάσουμε στον προορισμό
μας - την πόλη όπου ο κάθε ουρανοξύστης είναι κι ένα
μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής. Οι περισσότερες λεωφόροι
αριθμούνται από τα ανατολικά προς τα δυτικά (άρα η First
Avenue βρίσκεται ανατολικά της Second κοκ.). Η αρίθμηση
των κτιρίων στις λεωφόρους ξεκινάει από το νότιο άκρο της
λεωφόρου και αυξάνεται προς τα βόρεια, ενώ η αρίθμηση
των οδών ξεκινάει από την Fifth Avenue και αυξάνεται τόσο
προς τα ανατολικά, όσο και προς τα δυτικά. Το γεγονός
αυτό σημαίνει ότι μπορείς πολύ εύκολα να βρεις τον δρόμο
σου. Οι δρόμοι είναι αριθμημένοι - εκτός από το κέντρο
του Μανχάταν - και η αρίθμηση αυξάνει καθώς πηγαίνεις
βόρεια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται
στην "καρδιά" του Μανχάταν. Όσοι το επιθυμούν (ανάλογα
με την ώρα) μπορούν να βγουν για έναν πρώτο περίπατο
στην πόλη, συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας.
4η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση: Βόρειο Μανχάταν,
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική
πλατεία με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου και το
Λίνκολν Σέντερ, ένα συγκρότημα κτιρίων που στεγάζουν
καλλιτεχνικούς οργανισμούς, όπως τη Φιλαρμονική της
Νέας Υόρκης, τη Μητροπολιτική Όπερα και το φημισμένο
Σχολείο Τεχνών Julliard, όπου έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι
καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, μεταξύ των οποίων και
η Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται η
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Fordham, όπου έχουν

φοιτήσει τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης ιστορίας.
Συνεχίζουμε προς το Central Park, τον σημαντικότερο
πνεύμονα πρασίνου της αμερικανικής μεγαλούπολης, που
θα σας δώσει την ευκαιρία να αποδράσετε σ’ έναν μικρό
φυσικό παράδεισο με τεχνητές λίμνες, περιποιημένους
χώρους πικ νικ, παιδικές χαρές, γήπεδα αθλοπαιδιών και
ζωολογικό κήπο. Στη δυτική πλευρά του πάρκου βλέπουμε
το επιβλητικό Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής Βικτωριανού
τύπου κτίριο Ντακότα, στα πανάκριβα διαμερίσματα του
οποίου κατοικούν καλλιτέχνες, εφοπλιστές κ.ά. - εδώ
διέμενε και το αδικοχαμένο "Σκαθάρι", Τζον Λένον. Στη
συνέχεια βλέπουμε το Πανεπιστήμιο Columbia - με δυο
λόγια, τον μεγαλοπρεπέστερο "ναό" των ανθρωπιστικών
σπουδών του κόσμου. Ό,τι έχει παραχθεί από την
ανθρώπινη σκέψη ανά τους αιώνες για το πώς πρέπει να
ζει, να συμπεριφέρεται, να μορφώνεται, να διοικεί και να
διοικείται μια κοινωνία, υπάρχει σε αυτό το ιστορικό ίδρυμα
ως επιστήμη και έρευνα. Όλα τα προπτυχιακά τμήματα
και κυρίως αυτά της ιστορίας, των πολιτικών επιστημών,
της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, είναι ιδιαιτέρως
αξιόλογα. Ειδικά για την ιστορία της τέχνης, πουθενά
στον κόσμο δεν μπορεί να δοθεί πληρέστερη εκπαίδευση.
Συνεχίζουμε με το μνημείο του στρατηγού των Βορείων
Ulysses Grant, που το 1868 εξελέγη Πρόεδρος των Η.Π.Α.
με ποσοστό 52.7%, τον ποταμό Hudson και το Χάρλεμ με
το περίφημο Apollo Theatre. Η φυσιογνωμία της περιοχής
που επί σειρά δεκαετιών αποτελούσε το μεγαλύτερο
γκέτο των μαύρων της Νέας Υόρκης, έχει αναμφίβολα
αρχίσει να αλλάζει. Τα εξαθλιωμένα κτίρια, μέσα στα
οποία στοιβάζονταν πολύτεκνες οικογένειες, έχουν τα
τελευταία χρόνια αρχίσει να αντικαθίστανται από μοντέρνες
κατασκευές, ενώ οι κάδοι με τα φλεγόμενα σκουπίδια γύρω
από τους οποίους συγκεντρώνονταν οι άποροι για να
ζεσταθούν, έχουν από καιρό χαθεί. Το Χάρλεμ αποτελεί
πλέον προορισμό πολλών γκουρμέ καλοφαγάδων της

αμερικανικής μεγαλούπολης, καθώς παντού έχουν αρχίσει
να ξεφυτρώνουν εστιατόρια και καφέ. Συνεχίζουμε προς
την ξακουστή 5η Λεωφόρο με το Μουσείο Guggenheim,
το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, τον Πύργο Trump,
του πολυεκατομμυριούχου και σημερινού προέδρου
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όλους τους Ευρωπαϊκούς
οίκους μόδας και πολλά λαμπερά κοσμηματοπωλεία,
όπως Cartier, Bulgari κ.ά. Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Metropolitan Museum
of Art, γνωστό και ως "MΕΤ") - ένα από τα μεγαλύτερα
και σημαντικότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Ιδρύθηκε
το 1872, οι συλλογές του περιλαμβάνουν περισσότερα
από δύο εκατομμύρια έργα τέχνης με ξεχωριστούς τομείς
Ελληνορωμαϊκής, Μεσαιωνικής, Ισλαμικής, Ασιατικής και
σύγχρονης τέχνης, καθώς και φωτογραφιών, μουσικών
οργάνων ενδυμάτων, όπλων και πανοπλιών. Προχωρούμε
προς το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα 19 κτιρίων.
Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του
είδους του στον κόσμο, με καταστήματα, εστιατόρια και στο
κέντρο, σε έναν από τους ουρανοξύστες, το Παρατηρητήριο
με την εκπληκτική θέα, που ονομάζεται Top of the Rock.
Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας στην Μπρόντγουεϊ, την
"καρδιά" των θεάτρων. Η Μπρόντγουεϊ είναι μια μεγάλη
λεωφόρος που διατρέχει όλο το Μανχάταν και έχει δανείσει
το όνομά της σε πολλές θεαματικές μουσικές παραγωγές.
Για το βράδυ ακολουθήστε τις προτάσεις του ξεναγού σας.
5η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Νότιο Μανχάταν,
Κρουαζιέρα
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που έχουν
το δικό τους χρώμα και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς
Βίλατζ - μεταξύ Houston Street και Μπρόντγουεϊ - και το
Σόχο, τη γειτονιά του 19ου αιώνα που είναι γεμάτη γκαλερί,
μπουτίκ και εστιατόρια. Φθάνουμε στην "Μικρή Ιταλία", με
πολλά Ιταλικά εστιατόρια και καταστήματα, που θα σας
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θυμίσει σκηνές από την ταινία "Ο Νονός". Προχωρούμε
προς την Τσάιναταουν, μία από τις μεγαλύτερες περιοχές
Ασιατών που ζουν εκτός Ασίας, διάσημη για τα οικονομικά
εστιατόρια, παντοπωλεία και καταστήματα έθνικ ειδών
δώρων. Συνεχίζοντας προς το νότιο άκρο του Μανχάταν
(Lower Manhattan), θα δούμε την πασίγνωστη Wall Street, η
οποία λειτουργεί ως καρδιά των μεγάλων επιχειρήσεων και
είναι η έδρα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και του
Federal Hall. Ακόμα νοτιότερα βρίσκεται το Μπάτερι Παρκ.
Στο "Σημείο Μηδέν" ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης
"One World Trade Center", το ψηλότερο κτίριο της Νέας
Υόρκης. Στον χώρο έχει επίσης ανεγερθεί το συγκρότημα
"National September 11th Memorial and Museum", που
περιλαμβάνει ένα υπόγειο μουσείο και δύο πισίνες-μνημεία.
Στο υπόγειο μουσείο φιλοξενούνται εκθέματα των θυμάτων
της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ στο σημείο όπου βρίσκονταν
οι Δίδυμοι Πύργοι έχουν κατασκευαστεί δύο πισίνεςδεξαμενές, με χαραγμένα τα ονόματα των 2.983 θυμάτων
που σκοτώθηκαν την ημέρα εκείνη. Στην συνέχεια θα
δούμε το Χάι Λάιν (The High Line), ένα μακρόστενο πάρκο
εγκατεστημένο πάνω σε εγκαταλελειμμένες υπερυψωμένες
γραμμές τραίνου. Συνεχίζουμε με την καινούργια γειτονιά,
την Hudson Yards. Η Hudson Yards είναι η μεγαλύτερη
ανάπτυξη ακινήτων από ιδιώτη στην ιστορία των ΗΠΑ
και η μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων στη Νέα Υόρκη μετά
το Rockefeller Center. Στο κέντρο δεσπόζει το "Vessel".
Απλωμένη σε 14 στρέμματα, η Hudson Yards περιλαμβάνει
κήπους, άλση, δεκάδες εμπορικά και υπερπολυτελή
καταστήματα, εστιατόρια διασήμων σεφ κλπ. Ακολουθεί
η προβλήτα South Street Seaport. Είναι κυρίως εμπορική
και οικονομική περιοχή, αλλά περιλαμβάνει μερικά ωραία
εστιατόρια και μπιστρό.
H σημερινή μας ξενάγηση ολοκληρώνεται µε μια
Κρουαζιέρα, όπου από το πλοιάριο θα θαυμάσουμε και
θα φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες προβλήτες, το
ιστορικό Ellis Island - χώρο υποδοχής των μεταναστών
παλαιότερα - το Άγαλμα της Ελευθερίας, καθώς και
το Στέιτεν Άιλαντ και το New Jersey. Από κάθε σημείο
της κρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε μοναδική θέα στο
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Μανχάταν. Στη συνέχεια θα περάσουμε δίπλα από το
Governor's Island και το Μπρούκλιν.
6η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Γέφυρα του
Μπρούκλιν, Chelsea Market
Αναχωρούμε σήμερα με το Μετρό για μια βόλτα στη
μαγική Γέφυρα του Μπρούκλιν (Brooklyn). Είναι
η πρώτη κρεμαστή με χαλύβδινα καλώδια γέφυρα
στον κόσμο και συνδέει από το 1883 το Μανχάταν
με το Μπρούκλιν (η διαδρομή με τα πόδια διαρκεί
περίπου 20 λεπτά). Εμβληματικό στοιχείο της εικόνας,
αλλά και της καθημερινότητας της Νέας Υόρκης.
Περπατώντας, αγναντεύουμε τη θέα και στο μυαλό μας
έρχονται αμέτρητες εικόνες από ταινίες και τηλεοπτικές
σειρές με φόντο τους ουρανοξύστες. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούμε το υπέροχο Chelsea Market. Τα
κόκκινα τούβλα κυριαρχούν και αγκαλιάζουν ολόκληρο
τον τεράστιο χώρο της στεγασμένης αγοράς, οι
industrial λεπτομέρειες, όπως οι σωλήνες, τα φουγάρα
κλπ., κάνουν εμφανή την παρουσία τους - γενικά
προετοιμαστείτε για έναν δαιδαλώδη χώρο με δεκάδες
διαφορετικές επιλογές, εισόδους, εξόδους κλπ. Με
πολύ απλά λόγια, είναι η "Μέκκα" των gourmand της
Νέας Υόρκης. Το Chelsea Market έχει καθιερωθεί ως το
"Food Mall", στο οποίο ωστόσο υπάρχουν και αρκετές
επιπλέον επιλογές για shopping και για καλλιτεχνικές
δραστηριότητες.
7η μέρα: Νέα Υόρκη - Φιλαδέλφεια - Ουάσινγκτον
(360 χλμ.)
Πρωινή αναχώρηση μέσω Νιου Τζέρσεϊ και
Πενσυλβάνια για την Φιλαδέλφεια, που για τους
Αμερικάνους αποτελεί μια πολύτιμη πόλη της χώρας
τους. Μάλιστα, οι περισσότερο ένθερμοι "πατριώτες"
αισθάνονται ότι οφείλουν να επισκεφθούν, έστω μία
φορά στη ζωή τους, την πρώτη ιστορική πρωτεύουσα
των ΗΠΑ, την καρδιά της αμερικανικής ύπαρξης. Στην
Φιλαδέλφεια ξεκίνησε πριν από περίπου 240 χρόνια να
γράφεται η επίσημη ιστορία των ΗΠΑ. Εδώ υπογράφηκε

η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της χώρας (1776),
διαβάστηκε στον λαό το πρώτο Σύνταγμα (1776) και
αποφασίστηκε το σχέδιο της σημαίας των ΗΠΑ (1777).
Εδώ, επίσης, συνεδρίαζε για δέκα συναπτά έτη (17901800) το Κογκρέσο, αφού η πόλη ανακηρύχθηκε το 1790
πρωτεύουσα του νεοσύστατου αμερικανικού κράτους.
Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην ανατολική ακτή.
Άφιξη και πανοραμική περιήγηση, κατά τη διάρκεια
της οποίας θα δούμε το Benjamin Franklin Parkway, το
Elsert Alley (τον παλαιότερο κατοικημένο δρόμο στην
Αμερική) και πολλά άλλα. Φθάνοντας στην καρδιά
του ιστορικού κέντρου, μπορείτε να επισκεφθείτε το
περίφημο Liberty Bell και την πλατεία Συντάγματος,
σύμβολα της ελευθερίας στην Αμερική. Εκτός από
"πνευματικό καμάρι" της Φιλαδέλφειας, το Μουσείο
Τέχνης είναι αναμφίβολα και ένα από τα ομορφότερα
και πιο ειδυλλιακά σημεία της πόλης. Έξω από το
Μουσείο υπάρχει ένα άγαλμα του Σιλβέστερ Σταλόνε
(ως Rocky Μπαλμπόα). Μετά το πέρας της ξενάγησής
μας συνεχίζουμε για την Ουάσινγκτον. Δεν είναι οι
ουρανοξύστες, αλλά οι πυλώνες της αμερικανικής
ιστορίας, αυτοί που κυριαρχούν στην Ουάσινγκτον. Η
πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών αντικατοπτρίζει
τον πολιτισμό και επεξεργάζεται την πολιτική της χώρας
από τα κτίρια που περιβάλλουν το National Mall. Η
αμερικανική αυτοκρατορία έχει τη δική της Ρώμη και
λέγεται Ουάσιγκτον DC - ήταν η πρώτη πόλη στον κόσμο
που σχεδιάστηκε και κτίστηκε με αποκλειστικό σκοπό
να γίνει μια μόνιμη εθνική πρωτεύουσα. Το καλύτερο
μέρος για τη βραδινή σας διασκέδαση είναι η περιοχή
της Georgetown. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά μπαράκια
με μουσική τζαζ και εστιατόρια με εξαιρετικό φαγητό.
Γενικά, η ατμόσφαιρα των κτιρίων και των καταστημάτων
θα σας θυμίσει σκηνές από κινηματογραφικές ταινίες
που δείχνουν αμερικάνικες πόλεις του 19ου αιώνα. Στην
περιοχή υπάρχει πολύς κόσμος και τα μαγαζιά είναι
συνήθως γεμάτα, καθώς εκεί κοντά βρίσκεται και το
γνωστό πανεπιστήμιο της Georgetown.
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8η μέρα: Ουάσινγκτον
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης στην πόλη
θα δούμε τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Γιούνιον, μπροστά
στον οποίο έχει στηθεί το άγαλμα του Χριστόφορου
Κολόμβου και δίπλα το αντίγραφο της καμπάνας της
ελευθερίας, που ήχησε όταν η Αμερική απελευθερώθηκε
από τους Άγγλους την 4η Ιουλίου του 1783. Από τον
σταθμό αυτόν ξεκινούν τραίνα για προορισμούς σε
ολόκληρη την Αμερική. Θα θαυμάσουμε τον διάκοσμο
και τη μοναδική του οροφή. Έπεται το Καπιτώλιο. Το
κτίριο είναι εντελώς λευκό, κτισμένο σε ελληνικό στυλ.
Αποτελείται από έναν μεγάλο θόλο, κιονοστοιχίες και
μεγαλοπρεπείς σκάλες. Συνεχίζουμε με την Βιβλιοθήκη
του Κογκρέσου, το Ανώτατο Δικαστήριο, το National
Mall, τον ύψους 170 μέτρων Οβελίσκο, το Μουσείο
του Ολοκαυτώματος, το Μνημείο των Βετεράνων του
Βιετνάμ και το Μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν, που
σηματοδοτεί το τέλος της λεωφόρου The Mall. Στις
όχθες της τεχνητής λεκάνης Tidal Basin βρίσκονται τα
Μνημεία των προέδρων Φράνκλιν Ρούσβελτ και Τόμας
Τζέφερσον. Περνώντας από την επιβλητική γέφυρα
Μεμόριαλ, φθάνουμε στο νεκροταφείο Άρλινγκτον. Ψηλά
στον λόφο βρίσκεται και το μνημείο του στρατηγού Λι,
που στον Εμφύλιο ηττήθηκε από τον Γκραντ στη μάχη
του Γκέτισμπεργκ. Ανηφορίζουμε προς τους τάφους
των Κένεντι. Επόμενη στάση μας, ο Λευκός Οίκος - η
ισχυρή αστυνομική δύναμη που υπάρχει στην ευρύτερη
περιοχή, θα σας υπενθυμίσει την παγκόσμια πολιτική
σπουδαιότητα του σημείου αυτού. Ολοκληρώνουμε την
ξενάγησή μας με το Μουσείο του Αεροδιαστήματος, στο
οποίο υπάρχουν χιλιάδες εκθέματα της ιστορίας των
αεροσκαφών, των πυραύλων, των διαστημοπλοίων και
της εξερεύνησης του διαστήματος. Θα δείτε τμήματα από
τα διαστημόπλοια "Apollo" και "Soyuz", διάφορα μοντέλα
σύγχρονων και παλαιών αεροσκαφών, καθώς και πέτρα
από το φεγγάρι (η είσοδος στα μουσεία δεν χρεώνεται).
Για το βράδυ, ίσως υπάρχει κάποια παράσταση στο
Κένεντι Σέντερ που να σας ενδιαφέρει.

9η-10η μέρα: Ουάσινγκτον - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο για βόλτα και αγορές της τελευταίας
στιγμής ή για να επισκεφθείτε ένα τουλάχιστον
μουσείο παγκοσμίου κλάσης. Το κτίριο του Ιδρύματος
Smithsonian είναι ένα ιστορικό ορόσημο και φιλοξενεί
δύο μουσεία, το Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης και την
Εθνική Γκαλερί Πορτρέτων. Επίσης, στο Εθνικό Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας, τμήμα και αυτό του Ινστιτούτου
Smithsonian, είναι το μεγαλύτερο του είδους του στον
κόσμο και το πιο δημοφιλές στην Ουάσινγκτον. Εκεί
θα βρείτε 126 εκατομμύρια εκθέματα και αντικείμενα,
ταξινομημένα ανά εποχή, καλύπτοντας όλες τις χρονικές

Τιμή κατ’ άτομο
Ημερομηνία
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος SPECIAL

περιόδους της γης, το γεωλογικό της υπόβαθρο, τα
στάδια εξέλιξης έμβιων και μη όντων κλπ. Μεταξύ
άλλων, ξεχωρίζει η αίθουσα δεινοσαύρων, η συλλογή
που εστιάζει στους αφρικανικούς πληθυσμούς και στην
αφρικανική κουλτούρα, η αίθουσα του ωκεανού και η
νεοϊδρυθείσα αίθουσα της ανθρώπινης προέλευσης.
Το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
επιστροφής στην Αθήνα. Άφιξη την επόμενη μέρα.
• Η ημερομηνία/σειρά των Προαιρετικών εκδρομών
είναι ενδεικτική και ανακοινώνεται στις ΗΠΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ - 10 ΜΈΡΕΣ
21
04, 11, 18
07, 21
06, 21
20

Ημέρες

2κλινο

3κλινο

4κλινο

10
10
10
10
10

1970
1970
1995
1995
1785

1800
1800
1830
1830
1680

1730
1730
1760
1760
1630

Επιβάρυνση
Μονόκλινου
+ 795
+ 795
+ 785
+ 785
+ 750

Οι τιμές είναι κατ άτομο και υπολογισμένες με Έκπτωση 250 € το άτομο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις.
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ 300 € και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης •8 διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχεία 4* χωρίς πρωινό
•Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν •Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν •ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος
Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ. •Βόλτα στο Chelsea Market, στη γέφυρα του Μπρούκλιν και στο Hudson Yards •Εισιτήριο του
Μετρό την 6η μέρα •ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση!!! •Ξενάγηση στο Τορόντο •Ξενάγηση
στους Καταρράκτες του Νιαγάρα •ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα "Maid of the Mist" •Επίσκεψη στην Φιλαδέλφεια •Ξενάγηση στην
Ουάσινγκτον DC •10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's •Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην
Αμερική •Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός •Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο •Ταξιδιωτικά
έντυπα •Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA & eTA) και
έξοδα αίτησης, Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19 (συνολικά 595€) •Φιλοδωρήματα, Αχθοφορικά, Τοπικοί
φόροι (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $100 πληρωτέα με την άφιξη •Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
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ΤΟΡΟΝΤΟ

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ - NEA ΥΟΡΚΗ
1η μέρα: Αθήνα - Τορόντο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Τορόντο. Κτισμένο στην βόρεια ακτή της λίμνης Οντάριο (της μικρότερης από τις
Μεγάλες Λίμνες) και στο νοτιότερο τμήμα της ομώνυμης πολιτείας, το Τορόντο είναι το πιο δυναμικό και "ζωντανό" αστικό
κέντρο της χώρας. Ιδιαίτερα φιλικό για κατοίκους και επισκέπτες, αποτελεί το χρηματοοικονομικό, εμπορικό και βιομηχανικό
κέντρο του Καναδά και συνδυάζει τη γοητεία και τη λάμψη της σύγχρονης μεγαλούπολης με την άριστη ποιότητα ζωής και τα
πολύ χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Περπατώντας στο κέντρο
του Τορόντο (downtown), την προσοχή σας θα τραβήξει αμέσως η αρμονική συνύπαρξη διαφορετικών αρχιτεκτονικών
κατασκευών. Ουρανοξύστες από τσιμέντο και γυαλί και σύγχρονα εμπορικά πολυκαταστήματα δίπλα σε παλιά κτίρια
βικτοριανής εποχής και μικρές καλοσυντηρημένες κατοικίες συνθέτουν τον αστικό χάρτη του κέντρου, αντικατοπτρίζοντας
το όραμα των Καναδών για πιο ανθρώπινες και φιλόξενες πόλεις.
2η μέρα: Τορόντο - Καταρράκτες Νιαγάρα, καραβάκι Maid of the Mist, Niagara-on-the-Lake - Τορόντο
Πρωινή αναχώρηση για τους Καταρράκτες του ποταμού Νιαγάρα. Θα δούμε το "Πέταλο" και θα θαυμάσουμε από την
πλευρά του Καναδά την Αμερικανική. Η θέα της δύναμης και της ορμής του νερού, ο ρόχθος της κατακρήμνισης και το
παιχνίδι του ουράνιου τόξου και της ομίχλης, κόβουν την ανάσα των τουριστών, οι οποίοι υποκλίνονται μπροστά σ’ αυτό
το μεγαλείο της φύσης. Στη συνέχεια βλέπουμε τους πύργους Minolta, Skylon και το Clifton Hill. Καιρού επιτρέποντος,
θα επιβιβαστούμε στο καραβάκι Hornblower/Maid of the Mist για να δούμε από το δυνατόν πλησιέστερα τον θεαματικό
καταρράκτη. Η μέρα μας όμως δεν τελειώνει εδώ: με μια θαυμάσια διαδρομή δίπλα στο ποτάμι, μέσα από πανέμορφα
τοπία, αμπελώνες και ιστορικά φρούρια, φθάνουμε στην γραφική Βρετανική πόλη "Νιαγάρας στη Λίμνη" (Niagara-on-theLake), για να μεταφερθούμε στην κυριολεξία σε μία άλλη εποχή, κάπου στο 1800, όταν το Νιούαρκ ήταν πρωτεύουσα του
Άνω Καναδά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε την ελληνική γειτονιά στη λεωφόρο Ντάνφορθ, την
"Μέκκα" για τους Έλληνες του Οντάριο.
3η μέρα: Τορόντο, Ξενάγηση, Πτήση για Νέα Υόρκη
Πρωινή ξενάγηση στο Τορόντο κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τον ύψους 553,33 μέτρων Πύργο CN (1973-1976, επί
31 χρόνια κατείχε το ρεκόρ του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο, όμως το 2007 την πρωτιά του την έκλεψε το Burj Khalifa), το
περίφημο σύμπλεγμα σταδίου-ξενοδοχείου Rogers Center (πρώην SkyDome), το Δημαρχείο (παλαιό και νέο), το εμπορικό
κέντρο Eaton με περισσότερα από 300 καταστήματα, τα μοντέρνα κτίρια στο κέντρο της πόλης, το Harbourfront Center
που "βλέπει" τα νησιά στη λίμνη Οντάριο κ.ά. Τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του Τορόντο θα τον ανακαλύψετε μακριά
από το κέντρο της πόλης, στις συνοικίες της, που κάθε μια από αυτές "κυριαρχείται" από μια συγκεκριμένη εθνότητα. Η
καρδιά της ελληνικής συνοικίας (Greektown) κτυπά δυνατά στην οδό Danforth, οι Ινδοί έχουν ιδρύσει τη δική τους συνοικία
(Little India), το κινέζικο στοιχείο απαντάται σε πέντε προάστια της πόλης, οι Ιταλοί έχουν δημιουργήσει τη Μικρή Ιταλία, οι
Πορτογάλοι, οι Κορεάτες, οι Πολωνοί… Κάθε συνοικία του Τορόντο αποτελεί μια μικρογραφία της πατρίδας των κατοίκων
της. Μετά το τέλος της ξενάγησής μας θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο και θα επιβιβαστούμε στην πτήση για τη Νέα Υόρκη.
Καλωσορίσατε στο "Μεγάλο Μήλο"!
Η πρώτη γνωριμία μας με την πόλη ξεκινά με τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Μανχάταν. Η Νέα Υόρκη αποτελείται
από πέντε δήμους: Μανχάταν, Staten Island, Queens, Brooklyn και Bronx. Τα νησιά συνδέονται με γέφυρες, σήραγγες
και πορθμεία. Κάποια από αυτά θα τα διασχίσουμε για να φθάσουμε στον προορισμό μας - την πόλη όπου ο κάθε
ουρανοξύστης είναι κι ένα μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής. Οι περισσότερες λεωφόροι αριθμούνται από τα ανατολικά
προς τα δυτικά (άρα η First Avenue βρίσκεται ανατολικά της Second κοκ.). Η αρίθμηση των κτιρίων στις λεωφόρους ξεκινάει
από το νότιο άκρο της λεωφόρου και αυξάνεται προς τα βόρεια, ενώ η αρίθμηση των οδών ξεκινάει από την Fifth Avenue και
αυξάνεται τόσο προς τα ανατολικά, όσο και προς τα δυτικά. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι μπορείς πολύ εύκολα να βρεις
τον δρόμο σου. Οι δρόμοι είναι αριθμημένοι - εκτός από το κέντρο του Μανχάταν - και η αρίθμηση αυξάνει καθώς πηγαίνεις
βόρεια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται στην "καρδιά" του Μανχάταν. Όσοι το επιθυμούν (ανάλογα με την
ώρα) μπορούν να βγουν για έναν πρώτο περίπατο στην πόλη, συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας.
4η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση: Βόρειο Μανχάταν, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική πλατεία με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου και το Λίνκολν
Σέντερ, ένα συγκρότημα κτιρίων που στεγάζουν καλλιτεχνικούς οργανισμούς, όπως τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης,
τη Μητροπολιτική Όπερα και το φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard, όπου έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι καλλιτέχνες
παγκοσμίου φήμης, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται η Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Fordham, όπου έχουν φοιτήσει τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης ιστορίας. Συνεχίζουμε προς το
Central Park, τον σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου της αμερικανικής μεγαλούπολης, που θα σας δώσει την ευκαιρία να
αποδράσετε σ’ έναν μικρό φυσικό παράδεισο με τεχνητές λίμνες, περιποιημένους χώρους πικ νικ, παιδικές χαρές, γήπεδα
αθλοπαιδιών και ζωολογικό κήπο. Στη δυτική πλευρά του πάρκου βλέπουμε το επιβλητικό Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής
Βικτωριανού τύπου κτίριο Ντακότα, στα πανάκριβα διαμερίσματα του οποίου κατοικούν καλλιτέχνες, εφοπλιστές κ.ά. - εδώ
διέμενε και το αδικοχαμένο "Σκαθάρι", Τζον Λένον. Στη συνέχεια βλέπουμε το Πανεπιστήμιο Columbia - με δυο λόγια,
τον μεγαλοπρεπέστερο "ναό" των ανθρωπιστικών σπουδών του κόσμου. Ό,τι έχει παραχθεί από την ανθρώπινη σκέψη
ανά τους αιώνες για το πώς πρέπει να ζει, να συμπεριφέρεται, να μορφώνεται, να διοικεί και να διοικείται μια κοινωνία,
υπάρχει σε αυτό το ιστορικό ίδρυμα ως επιστήμη και έρευνα. Όλα τα προπτυχιακά τμήματα και κυρίως αυτά της ιστορίας,
των πολιτικών επιστημών, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, είναι ιδιαιτέρως αξιόλογα. Ειδικά για την ιστορία της
τέχνης, πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί να δοθεί πληρέστερη εκπαίδευση. Συνεχίζουμε με το μνημείο του στρατηγού των
Βορείων Ulysses Grant, που το 1868 εξελέγη Πρόεδρος των Η.Π.Α. με ποσοστό 52.7%, τον ποταμό Hudson και το Χάρλεμ
με το περίφημο Apollo Theatre. Η φυσιογνωμία της περιοχής που επί σειρά δεκαετιών αποτελούσε το μεγαλύτερο γκέτο
των μαύρων της Νέας Υόρκης, έχει αναμφίβολα αρχίσει να αλλάζει. Τα εξαθλιωμένα κτίρια, μέσα στα οποία στοιβάζονταν
πολύτεκνες οικογένειες, έχουν τα τελευταία χρόνια αρχίσει να αντικαθίστανται από μοντέρνες κατασκευές, ενώ οι κάδοι
με τα φλεγόμενα σκουπίδια γύρω από τους οποίους συγκεντρώνονταν οι άποροι για να ζεσταθούν, έχουν από καιρό
χαθεί. Το Χάρλεμ αποτελεί πλέον προορισμό πολλών γκουρμέ καλοφαγάδων της αμερικανικής μεγαλούπολης, καθώς
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παντού έχουν αρχίσει να ξεφυτρώνουν εστιατόρια και καφέ.
Συνεχίζουμε προς την ξακουστή 5η Λεωφόρο με το Μουσείο
Guggenheim, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, τον Πύργο
Trump, του πολυεκατομμυριούχου και σημερινού προέδρου
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όλους τους Ευρωπαϊκούς οίκους
μόδας και πολλά λαμπερά κοσμηματοπωλεία, όπως Cartier,
Bulgari κ.ά. Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο Μητροπολιτικό
Μουσείο Τέχνης (Metropolitan Museum of Art, γνωστό και
ως "MΕΤ") - ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα
μουσεία τέχνης στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1872, οι συλλογές
του περιλαμβάνουν περισσότερα από δύο εκατομμύρια
έργα τέχνης με ξεχωριστούς τομείς Ελληνορωμαϊκής,
Μεσαιωνικής, Ισλαμικής, Ασιατικής και σύγχρονης τέχνης,
καθώς και φωτογραφιών, μουσικών οργάνων ενδυμάτων,
όπλων και πανοπλιών. Προχωρούμε προς το Ροκφέλερ
Σέντερ, ένα συγκρότημα 19 κτιρίων. Είναι ένα από τα
μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του είδους του στον
κόσμο, με καταστήματα, εστιατόρια και στο κέντρο, σε έναν
από τους ουρανοξύστες, το Παρατηρητήριο με την εκπληκτική
θέα, που ονομάζεται Top of the Rock. Ολοκληρώνουμε την
ξενάγησή μας στην Μπρόντγουεϊ, την "καρδιά" των θεάτρων.
Η Μπρόντγουεϊ είναι μια μεγάλη λεωφόρος που διατρέχει
όλο το Μανχάταν και έχει δανείσει το όνομά της σε πολλές
θεαματικές μουσικές παραγωγές. Για το βράδυ ακολουθήστε
τις προτάσεις του ξεναγού σας.
5η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Νότιο Μανχάταν,
Κρουαζιέρα
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που έχουν
το δικό τους χρώμα και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς
Βίλατζ - μεταξύ Houston Street και Μπρόντγουεϊ - και το
Σόχο, τη γειτονιά του 19ου αιώνα που είναι γεμάτη γκαλερί,
μπουτίκ και εστιατόρια. Φθάνουμε στην "Μικρή Ιταλία", με
πολλά Ιταλικά εστιατόρια και καταστήματα, που θα σας
θυμίσει σκηνές από την ταινία "Ο Νονός". Προχωρούμε
προς την Τσάιναταουν, μία από τις μεγαλύτερες περιοχές
Ασιατών που ζουν εκτός Ασίας, διάσημη για τα οικονομικά
εστιατόρια, παντοπωλεία και καταστήματα έθνικ ειδών
δώρων. Συνεχίζοντας προς το νότιο άκρο του Μανχάταν
(Lower Manhattan), θα δούμε την πασίγνωστη Wall Street, η
οποία λειτουργεί ως καρδιά των μεγάλων επιχειρήσεων και
είναι η έδρα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και του
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Federal Hall. Ακόμα νοτιότερα βρίσκεται το Μπάτερι Παρκ.
Στο "Σημείο Μηδέν" ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης "One
World Trade Center", το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης.
Στον χώρο έχει επίσης ανεγερθεί το συγκρότημα "National
September 11th Memorial and Museum", που περιλαμβάνει
ένα υπόγειο μουσείο και δύο πισίνες-μνημεία. Στο υπόγειο
μουσείο φιλοξενούνται εκθέματα των θυμάτων της 11ης
Σεπτεμβρίου, ενώ στο σημείο όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι
Πύργοι έχουν κατασκευαστεί δύο πισίνες-δεξαμενές, με
χαραγμένα τα ονόματα των 2.983 θυμάτων που σκοτώθηκαν
την ημέρα εκείνη. Στην συνέχεια θα δούμε το Χάι Λάιν (The
High Line), ένα μακρόστενο πάρκο εγκατεστημένο πάνω
σε εγκαταλελειμμένες υπερυψωμένες γραμμές τραίνου.
Συνεχίζουμε με την καινούργια γειτονιά, την Hudson Yards.
Η Hudson Yards είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων από
ιδιώτη στην ιστορία των ΗΠΑ και η μεγαλύτερη ανάπτυξη
ακινήτων στη Νέα Υόρκη μετά το Rockefeller Center. Στο
κέντρο δεσπόζει το "Vessel". Απλωμένη σε 14 στρέμματα, η
Hudson Yards περιλαμβάνει κήπους, άλση, δεκάδες εμπορικά
και υπερπολυτελή καταστήματα, εστιατόρια διασήμων σεφ
κλπ. Ακολουθεί η προβλήτα South Street Seaport. Είναι
κυρίως εμπορική και οικονομική περιοχή, αλλά περιλαμβάνει
μερικά ωραία εστιατόρια και μπιστρό.
H σημερινή μας ξενάγηση ολοκληρώνεται µε μια
Κρουαζιέρα, όπου από το πλοιάριο θα θαυμάσουμε και
θα φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες προβλήτες, το
ιστορικό Ellis Island - χώρο υποδοχής των μεταναστών
παλαιότερα - το Άγαλμα της Ελευθερίας, καθώς και το Στέιτεν
Άιλαντ και το New Jersey. Από κάθε σημείο της κρουαζιέρας
θα απολαμβάνουμε μοναδική θέα στο Μανχάταν. Στη
συνέχεια θα περάσουμε δίπλα από το Governor's Island και
το Μπρούκλιν.
6η μέρα: Νέα Υόρκη, Woodbury Commons Outlets
(Προαιρετικό)
Σήμερα θα περάσουμε τη μέρα μας στο Woodbury
Commons, έναν "παράδεισο" καταστημάτων, μόλις 1,15΄
από το Μανχάταν. Το Woodbury Common Premium
Outlets διαθέτει πάνω από 220 μπουτίκ και καταστήματα,
που προσφέρουν τη μεγαλύτερη συλλογή των καλύτερων
σχεδιαστών και εμπορικών σημάτων στον κόσμο, µε
προσφορές που κυμαίνονται από 20% έως και 70%. Μερικά

από τα καταστήματα είναι: Adidas, Banana Republic Factory
Store, Barneys New York Outlet, Burberry, Coach, Dolce &
Gabbana, DKNY, Frette, Giorgio Armani, Gucci, Zegna, Max
Mara, Neiman Marcus Last Call, Gap Outlet, Nike Factory
Store, Saks Fifth Avenue Off 5th, Polo Ralph Lauren Factory
Store, Salvatore Ferragamo, Tommy Hilfiger, Timberland,
Versace. Επίσης, θα μπορέσετε να χαλαρώσετε σε μια
ποικιλία από εστιατόρια και καφέ. Εναλλακτικά, προτείνουμε
βόλτα στην Tribeca και κυρίως στο Soho - πολλοί
ενδημούντες καλλιτέχνες, συγγραφείς και διανοούμενοι
έχουν παραχωρήσει τη θέση τους (και τις γκαλερί τους) στις
μεγάλες φίρμες και στην πολυκοσμία. Το βράδυ το East,
το West και το Greenwich Village είναι από τις γειτονιές
που καταγράφονται στους οδηγούς ως must - ειδικά για τη
νυχτερινή τους ζωή.
7η μέρα: Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον DC (Προαιρετικό)
Για σήμερα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή
στην Washington D.C., την πρωτεύουσα των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής. Το επίθεμα D.C. προέρχεται από την
φράση "District of Columbia", που σημαίνει Περιφέρεια της
Κολούμπια - την ομοσπονδιακή περιφέρεια που ταυτίζεται με
την πόλη της Ουάσιγκτον. Η πόλη πήρε το όνομά της από
τον Τζωρτζ Ουάσιγκτον, τον πρώτο πρόεδρο των Ηνωμένων
Πολιτειών. Είναι η έδρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ και εκεί
βρίσκονται ο Λευκός Οίκος, το Κογκρέσο και το Ανώτατο
Δικαστήριο. Επίσης, εκεί βρίσκονται 172 πρεσβείες ξένων
κρατών καθώς και τα κεντρικά γραφεία διεθνών οργανισμών,
όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο. Κτισμένη στις όχθες του ποταμού Πότομακ, μεταξύ
των πολιτειών της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ, η Ουάσιγκτον
DC αποτελεί από μόνη της μια πολιτεία της αμερικανικής
επικράτειας (την πολιτεία Κολούμπια) και είναι προικισμένη
με μεγαλόπρεπα κτίρια, επιβλητικά μνημεία της ιστορίας των
Ηνωμένων Πολιτειών, πολυάριθμα πάρκα με δεντροστοιχίες,
μουσεία, πλατείες και ευθυγραμμισμένες λεωφόρους. Πέραν
της ιστορικής της αξίας, είναι µία από τις ομορφότερες πόλεις
των ΗΠΑ. Καθαρός αέρας, επιβλητικά μνημεία, περιποιημένοι
κήποι - µια τέλεια δομημένη πόλη, η πρωτεύουσα του έθνους.
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα δούμε το Καπιτώλιο,
τον Λευκό Οίκο, το Κοιμητήριο του Άρλινγκτον με τα μνήματα
των Κένεντι, το Λίνκολν Μεμόριαλ και άλλα αξιοθέατα.
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Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν δείγματα αξιόλογης
αρχιτεκτονικής, καθώς και η DuPont Circle, κάτι σαν την 5η
Λεωφόρο του Μανχάταν. Όσοι προτιμήσετε να παραμείνετε
στη Νέα Υόρκη, επισκεφθείτε το υπέροχο μουσείο "Solomon
R. Guggenheim", που διαθέτει μια μόνιμη συλλογή με
περισσότερα από 6.000 έργα σύγχρονης τέχνης. Επίσης το
"Museum of Modern Art" (MoMA) θεωρείται η "Μέκκα" της
μοντέρνας τέχνης και φιλοξενεί μία από τις πιο πλούσιες
συλλογές έργων διάσημων καλλιτεχνών απ’ όλο το φάσμα
της μοντέρνας τέχνης. Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν την
επιβλητική και μεγαλοπρεπή Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας
Υόρκης και τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Grand Central που
άνοιξε το 1913. Από τότε έγινε σήμα κατατεθέν της πόλης και
είναι αξιοσημείωτος ο ευρηματικός τρόπος που διαχωρίζεται
η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, των πεζών και των τραίνων.
Το κτίριο έχει ατσάλινο σκελετό, καλυμμένο με γρανίτη και
μάρμαρο.
8η μέρα: Νέα Υόρκη - Βοστόνη (Προαιρετικό)
Ημέρα ελεύθερη για όσους θέλουν να επισκεφθούν μουσεία
και διάφορα αξιοθέατα της πόλης ή να συνδυάσουν βόλτες
και ψώνια στην πλούσια αγοράς της. Εμείς σας προτείνουμε
μια ολοήμερη εκδρομή σε μία από τις αρχαιότερες πόλεις
των ΗΠΑ: τη Βοστόνη. Η πόλη ιδρύθηκε το 1630 από τους
Άγγλους και αποτέλεσε τον τόπο όπου έλαβαν χώρα πολλά
σημαντικά γεγονότα της Αμερικανικής Επανάστασης. Μετά
την ανεξαρτησία από τη Μεγάλη Βρετανία, η πόλη συνέχισε να
αποτελεί σημαντικό λιμάνι, καθώς και ένα παγκόσμιο κέντρο
για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Θα επισκεφθούμε
Πανεπιστήμια διεθνούς φήμης, όπως το Harvard και το MIT,
θα δούμε τον πύργο Prudential και διάφορα Βικτωριανά
κτίρια, θα περάσουμε από το Symphony Hall, έδρα της
Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστόνης κλπ. Η πόλη αυτή δεν
χαρακτηρίζεται άδικα "The Walking City", αφού, συγκριτικά
με τον υπόλοιπο κόσμο, η μετακίνηση με τα πόδια αποτελεί
συχνή επιλογή.
9η-10η μέρα: Νέα Υόρκη - Αθήνα
Ημέρα ελεύθερη, καθώς η πτήση μας είναι το βράδυ. Οι
επιλογές σας πολλές. Σας προτείνουμε να κάνετε βόλτες
στις παρακάτω γειτονιές του Μανχάταν και σε λιγότερο
τουριστικά αξιοθέατα της πόλης: Το Soho, με αυθεντικότητα

και χαρακτήρα ως γειτονιά με πολλά μαγαζιά και καφέ.
Το West Village: η γειτονιά αυτή με τους πλακόστρωτους
δρόμους και τα δέντρα έχει παραμείνει αλώβητη από τον
19ο αιώνα και παρ’ όλο που θα χρειαστείτε χάρτη για να τη
γυρίσετε, αξίζει τον κόπο, γιατί είναι από τις λίγες περιοχές
του Μανχάταν που ξεφεύγουν από την καθιερωμένη δομή. Στα
highlights της περιοχής είναι το Jefferson Market Courthouse,
πρώην κέντρο πειθαρχίας όπου κάποτε κρατήθηκε και η Mae
West, τα μαγαζιά της Bleecker St και Commerce St (του πιο
όμορφου τετραγώνου της Νέας Υόρκης), ενώ οι fan του Sex
and the City πρέπει να ξέρουν ότι η πρόσοψη του σπιτιού
της Carrie Bradshaw βρίσκεται στην πραγματικότητα στο
West Village, παρ’ όλο που η ίδια υποτίθεται ότι μένει στην
Upper East Side. Τη Δημόσια Βιβλιοθήκη: Τι υπέροχο κτίριο!
Ευρισκόμενη μεταξύ 40ης και 42ης οδού, η New York Public
Library είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά αξιοθέατα. Σίγουρα

θα την έχετε δει σε κάποια ταινία (Ghostbusters, The Thomas
Crown Affair, Spider-Man, The Day After Tomorrow, Breakfast
at Tiffany’s). Ναι, δεν πρωταγωνιστεί τυχαία σε αυτές! Αξίζει!
Επίσης για κάτι πιο διαφορετικό … The Cloisters, το οποίο
υπάγεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.
Άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το 1938 και αποτελείται από
πέντε μεσαιωνικά μοναστήρια. Το μουσείο είναι αφοσιωμένο
στην τέχνη και την αρχιτεκτονική της Μεσαιωνικής Ευρώπης
με περίπου 2000 έργα τέχνης, τα οποία χρονολογούνται από
τον 12ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Οι κήποι που το περιβάλουν
είναι ένα πραγματικό καταφύγιο για να ξεφύγετε από τον
θόρυβο της πόλης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για
την Αθήνα, όπου φθάνουμε την επόμενη μέρα.
• Η ημερομηνία/σειρά των Προαιρετικών εκδρομών είναι
ενδεικτική και ανακοινώνεται στις ΗΠΑ

ΤΟΡΟΝΤΟ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ - NEA ΥΟΡΚΗ - 10 ΜΈΡΕΣ

Τιμή κατ’ άτομο
Ημερομηνία
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος SPECIAL

21
04, 11, 18
07, 21
06, 21
20

Ημέρες

2κλινο

3κλινο

4κλινο

10
10
10
10
10

1950
1950
1975
1975
1595

1780
1780
1800
1800
1450

1710
1710
1740
1740
1395

Επιβάρυνση
Μονόκλινου
+ 795
+ 795
+ 785
+ 785
+ 750

Οι τιμές είναι κατ άτομο και υπολογισμένες με Έκπτωση 250 € το άτομο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις.
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ 200 € και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης •8 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* χωρίς πρωινό
•Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν •Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν •ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος
Ελευθερίας & Νησί Ellis •ΔΩΡΟ: Επίσκεψη Μουσείο Μετροπόλιταν •Εισιτήριο του Μετρό την 6η μέρα •Βόλτα στη
γέφυρα του Μπρούκλιν •Εκδρομή στους Καταρράκτες Νιαγάρα •ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα "Maid of the Mist" •Ξενάγηση
του Τορόντο •Δώρο 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's •Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην
Αμερική •Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός •Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο •Ταξιδιωτικά
έντυπα •Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA & eTA) και
έξοδα αίτησης, Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19 (συνολικά 595€) •Φιλοδωρήματα, Αχθοφορικά, Τοπικοί
φόροι (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $100 πληρωτέα με την άφιξη •Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
43

από

Νέα

Υόρκ

η

Ταξίδια στην Αμερική

Ακρωτήριο
Κανάβεραλ
Ορλάντο
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ΦΛΟΡΙΝΤΑ
NEA ΥΟΡΚΗ

Νέα Υόρκη, Μαϊάμι, Ακρωτήριο Κανάβεραλ, Ορλάντο,
Disney/Universal Studios/Epcot Center/Sea World
1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα Υόρκη. Καλωσορίσατε στο
"Μεγάλο Μήλο"!
Η πρώτη γνωριμία μας με την πόλη ξεκινά με τη διαδρομή από το
αεροδρόμιο προς το Μανχάταν. Η Νέα Υόρκη αποτελείται από πέντε
δήμους: Μανχάταν, Staten Island, Queens, Brooklyn και Bronx. Τα νησιά
συνδέονται με γέφυρες, σήραγγες και πορθμεία. Κάποια από αυτά θα
τα διασχίσουμε για να φθάσουμε στον προορισμό μας - την πόλη όπου
ο κάθε ουρανοξύστης είναι κι ένα μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής. Οι
περισσότερες λεωφόροι αριθμούνται από τα ανατολικά προς τα δυτικά
(άρα η First Avenue βρίσκεται ανατολικά της Second κοκ.). Η αρίθμηση
των κτιρίων στις λεωφόρους ξεκινάει από το νότιο άκρο της λεωφόρου και
αυξάνεται προς τα βόρεια, ενώ η αρίθμηση των οδών ξεκινάει από την Fifth
Avenue και αυξάνεται τόσο προς τα ανατολικά, όσο και προς τα δυτικά. Το
γεγονός αυτό σημαίνει ότι μπορείς πολύ εύκολα να βρεις τον δρόμο σου.
Οι δρόμοι είναι αριθμημένοι - εκτός από το κέντρο του Μανχάταν - και η
αρίθμηση αυξάνει καθώς πηγαίνεις βόρεια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας, που βρίσκεται στην "καρδιά" του Μανχάταν. Όσοι το επιθυμούν
(ανάλογα με την ώρα) μπορούν να βγουν για έναν πρώτο περίπατο στην
πόλη, συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας.
2η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση: Βόρειο Μανχάταν,
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική πλατεία με το άγαλμα
του Χριστόφορου Κολόμβου και το Λίνκολν Σέντερ, ένα συγκρότημα κτιρίων
που στεγάζουν καλλιτεχνικούς οργανισμούς, όπως τη Φιλαρμονική της Νέας
Υόρκης, τη Μητροπολιτική Όπερα και το φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard,
όπου έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, μεταξύ των
οποίων και η Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται η Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Fordham, όπου έχουν φοιτήσει τα μεγαλύτερα
ονόματα της σύγχρονης ιστορίας. Συνεχίζουμε προς το Central Park, τον
σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου της αμερικανικής μεγαλούπολης, που
θα σας δώσει την ευκαιρία να αποδράσετε σ’ έναν μικρό φυσικό παράδεισο
με τεχνητές λίμνες, περιποιημένους χώρους πικ νικ, παιδικές χαρές, γήπεδα
αθλοπαιδιών και ζωολογικό κήπο. Στη δυτική πλευρά του πάρκου βλέπουμε
το επιβλητικό Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής Βικτωριανού τύπου κτίριο
Ντακότα, στα πανάκριβα διαμερίσματα του οποίου κατοικούν καλλιτέχνες,
εφοπλιστές κ.ά. - εδώ διέμενε και το αδικοχαμένο "Σκαθάρι", Τζον Λένον.
Στη συνέχεια βλέπουμε το Πανεπιστήμιο Columbia - με δυο λόγια, τον
μεγαλοπρεπέστερο "ναό" των ανθρωπιστικών σπουδών του κόσμου.
Ό,τι έχει παραχθεί από την ανθρώπινη σκέψη ανά τους αιώνες για το
πώς πρέπει να ζει, να συμπεριφέρεται, να μορφώνεται, να διοικεί και να
διοικείται μια κοινωνία, υπάρχει σε αυτό το ιστορικό ίδρυμα ως επιστήμη
και έρευνα. Όλα τα προπτυχιακά τμήματα και κυρίως αυτά της ιστορίας,
των πολιτικών επιστημών, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, είναι
ιδιαιτέρως αξιόλογα. Ειδικά για την ιστορία της τέχνης, πουθενά στον
κόσμο δεν μπορεί να δοθεί πληρέστερη εκπαίδευση. Συνεχίζουμε με το
μνημείο του στρατηγού των Βορείων Ulysses Grant, που το 1868 εξελέγη
Πρόεδρος των Η.Π.Α. με ποσοστό 52.7%, τον ποταμό Hudson και το
Χάρλεμ με το περίφημο Apollo Theatre. Η φυσιογνωμία της περιοχής που
επί σειρά δεκαετιών αποτελούσε το μεγαλύτερο γκέτο των μαύρων της
Νέας Υόρκης, έχει αναμφίβολα αρχίσει να αλλάζει. Τα εξαθλιωμένα κτίρια,
μέσα στα οποία στοιβάζονταν πολύτεκνες οικογένειες, έχουν τα τελευταία
χρόνια αρχίσει να αντικαθίστανται από μοντέρνες κατασκευές, ενώ οι κάδοι
με τα φλεγόμενα σκουπίδια γύρω από τους οποίους συγκεντρώνονταν οι
άποροι για να ζεσταθούν, έχουν από καιρό χαθεί. Το Χάρλεμ αποτελεί
πλέον προορισμό πολλών γκουρμέ καλοφαγάδων της αμερικανικής
μεγαλούπολης, καθώς παντού έχουν αρχίσει να ξεφυτρώνουν εστιατόρια
και καφέ. Συνεχίζουμε προς την ξακουστή 5η Λεωφόρο με το Μουσείο
Guggenheim, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, τον Πύργο Trump,
του πολυεκατομμυριούχου και σημερινού προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ

Τραμπ, όλους τους Ευρωπαϊκούς οίκους μόδας και πολλά λαμπερά
κοσμηματοπωλεία, όπως Cartier, Bulgari κ.ά. Ακολουθεί η ξενάγησή μας
στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Metropolitan Museum of Art, γνωστό
και ως "MΕΤ") - ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία
τέχνης στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1872, οι συλλογές του περιλαμβάνουν
περισσότερα από δύο εκατομμύρια έργα τέχνης με ξεχωριστούς τομείς
Ελληνορωμαϊκής, Μεσαιωνικής, Ισλαμικής, Ασιατικής και σύγχρονης
τέχνης, καθώς και φωτογραφιών, μουσικών οργάνων ενδυμάτων, όπλων
και πανοπλιών. Προχωρούμε προς το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα 19
κτιρίων. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του είδους του
στον κόσμο, με καταστήματα, εστιατόρια και στο κέντρο, σε έναν από τους
ουρανοξύστες, το Παρατηρητήριο με την εκπληκτική θέα, που ονομάζεται
Top of the Rock. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας στην Μπρόντγουεϊ,
την "καρδιά" των θεάτρων. Η Μπρόντγουεϊ είναι μια μεγάλη λεωφόρος
που διατρέχει όλο το Μανχάταν και έχει δανείσει το όνομά της σε πολλές
θεαματικές μουσικές παραγωγές. Για το βράδυ ακολουθήστε τις προτάσεις
του ξεναγού σας.
3η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Νότιο Μανχάταν, Κρουαζιέρα
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το δικό τους
χρώμα και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς Βίλατζ - μεταξύ Houston Street
και Μπρόντγουεϊ - και το Σόχο, τη γειτονιά του 19ου αιώνα που είναι
γεμάτη γκαλερί, μπουτίκ και εστιατόρια. Φθάνουμε στην "Μικρή Ιταλία",
με πολλά Ιταλικά εστιατόρια και καταστήματα, που θα σας θυμίσει σκηνές
από την ταινία "Ο Νονός". Προχωρούμε προς την Τσάιναταουν, μία από
τις μεγαλύτερες περιοχές Ασιατών που ζουν εκτός Ασίας, διάσημη για τα
οικονομικά εστιατόρια, παντοπωλεία και καταστήματα έθνικ ειδών δώρων.
Συνεχίζοντας προς το νότιο άκρο του Μανχάταν (Lower Manhattan), θα
δούμε την πασίγνωστη Wall Street, η οποία λειτουργεί ως καρδιά των
μεγάλων επιχειρήσεων και είναι η έδρα του Χρηματιστηρίου της Νέας
Υόρκης και του Federal Hall. Ακόμα νοτιότερα βρίσκεται το Μπάτερι
Παρκ. Στο "Σημείο Μηδέν" ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης "One
World Trade Center", το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Στον χώρο
έχει επίσης ανεγερθεί το συγκρότημα "National September 11th Memorial
and Museum", που περιλαμβάνει ένα υπόγειο μουσείο και δύο πισίνεςμνημεία. Στο υπόγειο μουσείο φιλοξενούνται εκθέματα των θυμάτων της
11ης Σεπτεμβρίου, ενώ στο σημείο όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι
έχουν κατασκευαστεί δύο πισίνες-δεξαμενές, με χαραγμένα τα ονόματα
των 2.983 θυμάτων που σκοτώθηκαν την ημέρα εκείνη. Στην συνέχεια θα
δούμε το Χάι Λάιν (The High Line), ένα μακρόστενο πάρκο εγκατεστημένο
πάνω σε εγκαταλελειμμένες υπερυψωμένες γραμμές τραίνου. Συνεχίζουμε
με την καινούργια γειτονιά, την Hudson Yards. Η Hudson Yards είναι η
μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων από ιδιώτη στην ιστορία των ΗΠΑ και η
μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων στη Νέα Υόρκη μετά το Rockefeller Center.
Στο κέντρο δεσπόζει το "Vessel". Απλωμένη σε 14 στρέμματα, η Hudson
Yards περιλαμβάνει κήπους, άλση, δεκάδες εμπορικά και υπερπολυτελή
καταστήματα, εστιατόρια διασήμων σεφ κλπ. Ακολουθεί η προβλήτα
South Street Seaport. Είναι κυρίως εμπορική και οικονομική περιοχή, αλλά
περιλαμβάνει μερικά ωραία εστιατόρια και μπιστρό.
H σημερινή μας ξενάγηση ολοκληρώνεται µε μια Κρουαζιέρα, όπου από
το πλοιάριο θα θαυμάσουμε και θα φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες
προβλήτες, το ιστορικό Ellis Island - χώρο υποδοχής των μεταναστών
παλαιότερα - το Άγαλμα της Ελευθερίας, καθώς και το Στέιτεν Άιλαντ και
το New Jersey. Από κάθε σημείο της κρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε
μοναδική θέα στο Μανχάταν. Στη συνέχεια θα περάσουμε δίπλα από το
Governor's Island και το Μπρούκλιν.
4η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Γέφυρα του Μπρούκλιν, Chelsea
Market / Πτήση Ορλάντο
Αναχωρούμε σήμερα με το Μετρό για μια βόλτα στη μαγική Γέφυρα του
Μπρούκλιν (Brooklyn). Είναι η πρώτη κρεμαστή με χαλύβδινα καλώδια
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γέφυρα στον κόσμο και συνδέει από το 1883 το Μανχάταν
με το Μπρούκλιν (η διαδρομή με τα πόδια διαρκεί περίπου
20 λεπτά). Εμβληματικό στοιχείο της εικόνας, αλλά και
της καθημερινότητας της Νέας Υόρκης. Περπατώντας,
αγναντεύουμε τη θέα και στο μυαλό μας έρχονται αμέτρητες
εικόνες από ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με φόντο τους
ουρανοξύστες. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το υπέροχο
Chelsea Market. Τα κόκκινα τούβλα κυριαρχούν και
αγκαλιάζουν ολόκληρο τον τεράστιο χώρο της στεγασμένης
αγοράς, οι industrial λεπτομέρειες, όπως οι σωλήνες, τα
φουγάρα κλπ., κάνουν εμφανή την παρουσία τους - γενικά
προετοιμαστείτε για έναν δαιδαλώδη χώρο με δεκάδες
διαφορετικές επιλογές, εισόδους, εξόδους κλπ. Με πολύ
απλά λόγια, είναι η "Μέκκα" των gourmand της Νέας Υόρκης.
Το Chelsea Market έχει καθιερωθεί ως το "Food Mall", στο
οποίο ωστόσο υπάρχουν και αρκετές επιπλέον επιλογές για
shopping και για καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ορλάντο. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η-6η μέρα: Ορλάντο
Θέα σε θεματικά πάρκα, πράσινο όσο φθάνει το μάτι και
ατελείωτη ηλιοφάνεια. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας
Ορλάντο μπορούμε να επισκεφθούμε τα παρακάτω:
Μαγικό Βασίλειο της Ντίσνεϊ. Περνώντας τις πύλες του
διάσημου θεματικού πάρκου "Magic Kingdom", ο Μίκυ,
η Μίνι, η Χιονάτη, ο Πίτερ Παν, η Σταχτοπούτα, ο Γκούφι,
ο Ντόναλντ και όλη η παλιοπαρέα, περιμένουν να σας
ξεναγήσουν στη χώρα της φαντασίας και του ονείρου. Το
"Μαγικό Βασίλειο" της Disneyland είναι μια συναρπαστική
παραμυθούπολη για μικρούς και μεγάλους, διαμορφωμένη
σε 4 ενότητες: στη "Γη της Περιπέτειας" (Adventureland),
τη "Γη της Φαντασίας" (Fantasyland), τη "Γη των Συνόρων"
(Frontierland) και τη "Γη του Αύριο" (Tomorrowland). Η πιο
θεαματική και δημοφιλής ατραξιόν του "Magic Kingdom" είναι
αναμφίβολα το υπέροχο κάστρο της Ωραίας Κοιμωμένης.
Εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα σκηνικά εποχής (18ου
αιώνα) της κεντρικής λεωφόρου Main Street USA.
Δεκάδες παιδικές χαρές και πίστες, θεαματικά παιχνίδια,
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πολύχρωμα κτίρια εμπνευσμένα από τα παραμύθια του
Walt Disney και αγαπημένοι κινηματογραφικοί ήρωες
("Οι Πειρατές της Καραϊβικής", "Bass Lightyear/Toy
Story" κ.ά.) δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ξενοιασιάς
και ενθουσιασμού, με αποκορύφωμα την μεσημεριανή
παρέλαση όλων των χαρακτήρων της Disneyland, μέσα
σε μουσική, τραγούδια και χορό. Οι πόρτες του "Μαγικού
Βασιλείου" της Disneyland κλείνουν κάθε βράδυ μετά από
μια φαντασμαγορική παράσταση με ακτίνες λέιζερ και
χιλιάδες πυροτεχνήματα.
Epcot. Το Epcot είναι ένα θεματικό πάρκο που εστιάζεται
στις επιστήμες και την τεχνολογία και ένα από τα τέσσερα
πάρκα που συνθέτουν το διάσημο Walt Disney World Resort.
Το 18 ορόφων σφαιρικό Spaceship Earth στην καρδιά του
Epcot, είναι η εικονική μορφή του πάρκου και μόνο ένα από
τα 30+ αξιοθέατα στο τρίτο σε επισκεψιμότητα θεματικό
πάρκο της Βόρειας Αμερικής. Με μια διασκεδαστική και
εκπαιδευτική προσέγγιση στην ψυχαγωγία, το Epcot
δεν εστιάζει στα rollercoasters και στους διάσημους
χαρακτήρες, που είναι τα χαρακτηριστικά στα άλλα τρία
πάρκα τα οποία συνθέτουν το Disney World. Αντί αυτού,
το πάρκο έχει δύο τομείς: το Future World, που αναδεικνύει
την ανθρώπινη προσπάθεια και την καινοτομία και το
World Showcase, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα μόνιμο
παγκόσμιο φεστιβάλ 11 εθνών, που εκπροσωπούνται γύρω
από μία γιγάντια τεχνητή λίμνη, με βάρκες στη διάθεσή των
επισκεπτών. Κάθε έθνος είναι απίστευτα λεπτομερές και
είναι πραγματικά μια συναρπαστική εμπειρία για όλη την
οικογένεια. Το Epcot έχει περισσότερα να προσφέρει σε
όλη την οικογένεια από οποιοδήποτε άλλο θεματικό πάρκο
στο Ορλάντο.
Universal Resort Orlando. Η Universal χωρίζεται στις
παρακάτω θεματικές ενότητες: "Universal Studios", "Island
of Adventure", "Wet n’ Wild Orlando" και "CityWalk". Στα
Universal Studios θα απολαύσετε μερικά από τα πιο
διάσημα παιχνίδια όπως "Twister", "Terminator 2" και "Harry
Potter". Το θεματικό πάρκο "Island of Adventure" είναι
διαμορφωμένο σε επτά θεματικά νησιά με διασημότερα τα
"Marvel Super Hero Island", "Jurassic Park" και "Wizarding

World of Harry Potter". Στο "CityWalk" θα βρείτε πολλά
εστιατόρια όπως το "Hard Rock Café Orlando", καθώς και
θέατρα που φιλοξενούν διάσημες παραστάσεις όπως είναι
το "Blue Man Group".
Seaworld Orlando. Αυτό το διάσημο θεματικό πάρκο
δίνει βάση στη θαλάσσια ζωή. Χωρίζεται σε 3 κύρια
τμήματα: παιχνίδια, ζωντανές παραστάσεις και εκθέματα.
Στο τμήμα των παιχνιδιών θα βρείτε πολλά εντυπωσιακά
τραινάκια του λούνα παρκ (roller coaster) και άλλες
συναρπαστικές δραστηριότητες, όπως το πασίγνωστο
τραινάκι Kraken χωρίς πάτωμα. Στο τμήμα των ζωντανών
παραστάσεων υπάρχουν στάδια, στα οποία μπορείτε να
παρακολουθήσετε διαφορετικές ζωντανές παραστάσεις
από κάποιο πλάσμα του βυθού. Οι πιο διάσημες ζωντανές
παραστάσεις πραγματοποιούνται στο στάδιο Shamu, όπου
έχετε τη δυνατότητα να δείτε από κοντά την πιο διάσημη
φάλαινα δολοφόνο-ορόσημο στον κόσμο του SeaWorld.
Στο τμήμα των εκθεμάτων μπορείτε να έρθετε πολύ κοντά
με πλάσματα της θάλασσας, όπως καρχαρίες, σαλάχια και
δελφίνια.
Disney’s Hollywood Studios. Το Disney’s Hollywood
Studios είναι ένα θεματικό πάρκο στο τεράστιο Walt Disney
World του Ορλάντο, που το επισκέπτονται κάθε χρόνο
περίπου 10 εκατομμύρια άτομα, με δραστηριότητες και
αξιοθέατα εμπνευσμένα από τις ταινίες της Disney του 1930
και 1940. Η τεράστια περιοχή εκτείνεται σε 540 στρέμματα
νοτιοδυτικά του Ορλάντο και αποτελεί το ένα τέταρτο του
ευρύτερου συγκροτήματος Walt Disney World, το οποίο
περιλαμβάνει τα άλλα θεματικά πάρκα του Magic Kingdom,
Epcot και Animal Kingdom.
Legoland Florida. H Legoland Florida είναι το δεύτερο
μεγαλύτερο από τα πολλά θεματικά πάρκα σε όλο τον
κόσμο με βάση τα εξαιρετικά δημοφιλή παιχνίδια Lego.
Καλύπτει 600 στρέμματα και διαθέτει περισσότερες από
50 δραστηριότητες, επιδείξεις, αξιοθέατα, καταστήματα
και εστιατόρια. H Legoland Florida άνοιξε τον Οκτώβριο
του 2011 και έχει σχεδιαστεί για παιδιά ηλικίας από
2 έως 12 ετών, απευθύνεται όμως και σε μεγαλύτερα
παιδιά και έχει άφθονες δραστηριότητες για ενήλικες. H
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Legoland Florida διαθέτει επίσης ένα ξεχωριστό υδάτινο
πάρκο, με διαφορετικές δραστηριότητες και αξιοθέατα,
που συμπεριλαμβάνουν πισίνα με κύματα, lazy river
και νεροτσουλήθρες. Ενώ το μαγιό θα είναι προφανώς
απαραίτητο για το υδάτινο πάρκο, οι επισκέπτες στο
κεντρικό πάρκο θα πρέπει να φορούν άνετα παπούτσια και
κατάλληλη ενδυμασία.
7η μέρα: Ορλάντο - Διαστημικό Κέντρο Κένεντι - Μαϊάμι
Πρωινή οδική αναχώρηση με προορισμό το Μαϊάμι και
με ενδιάμεση στάση στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι
(Kennedy Space Center) στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ, που
είναι η μεγαλύτερη βάση εκτόξευσης επανδρωμένων και
μη διαστημοπλοίων στις ΗΠΑ. Η επίπεδη μορφολογία του
εδάφους και η κοντινή παρουσία του Ατλαντικού Ωκεανού
ήταν οι καθοριστικότεροι παράγοντες που ώθησαν τον
πρόεδρο Τρούμαν να επιλέξει το 1949 την περιοχή του
Ακρωτηρίου Κανάβεραλ για πεδίο πυραυλικών δοκιμών.
Σταδιακά, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις της πολεμικής
αεροπορίας εξελίχθηκαν στο πιο ανεπτυγμένο κέντρο
διαστημικών εκτοξεύσεων στον κόσμο και την αφετηρία της
αμερικανικής εξερεύνηση του Διαστήματος στα μέσα του
προηγούμενου αιώνα.
Σήμερα, το Διαστημικό Κέντρο της NASA, εκτός από
χώρος κατασκευής και δοκιμής διαστημικών οχημάτων,
είναι παράλληλα και ένα μοναδικό τουριστικό αξιοθέατο
- εδώ μπορεί κανείς να δει το παρελθόν και το μέλλον
των διαστημικών ταξιδιών, να παρακολουθήσει το πώς
συναρμολογούνται και εκτοξεύονται τα διαστημικά
λεωφορεία, την εκπαίδευση των Αστροναυτών και άλλα
πολλά.
Συνεχίζουμε για το Μαϊάμι και αντικρίζουμε την εικόνα
που κυριαρχεί στην ηλιόλουστη πολιτεία της Φλόριντας:
ωκεανός, παραλίες, ξενοδοχεία, βίλες, ουρανοξύστες.
Φθάνουμε και κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος
ελεύθερος για μια πρώτη βόλτα. Βέβαια, από την πρώτη
στιγμή στο Μαϊάμι, νομίζεις ότι όλα τα έχεις ξαναδεί - ίσως
από το "Miami Vice" και τον "Σημαδεμένο" παλαιότερα ή
από το "CSI: Miami" σήμερα. Το Μαϊάμι ήταν πάντοτε το

βασίλειο του κλάμπινγκ. Ένα ετερόκλητο πλήθος κάθε φυλής
και χρώματος - κυρίως νέοι - μπαινοβγαίνει στα χορευτικά
κέντρα και τα μπαρ. Άλλα ήσυχα με διακριτικό φωτισμό και
απαλή μουσική και άλλα με ντεσιμπέλ που ξεκουφαίνουν
και φωτορυθμικά που θυμίζουν.... πόλεμο των άστρων.
Στα επώνυμα μαγαζιά που συχνάζουν οι διασημότητες
η "πόρτα" είναι από αυστηρή έως …σκληρή. Και το κοινό
σχηματίζει ουρές, περιμένοντας υπομονετικά με την ελπίδα
να δει κάποιο από τα είδωλά του. Κάποιοι τυχεροί, ίσως
βρεθούν κοντά στο τραπέζι της Μαντόνα ή του Σταλόνε.
8η μέρα: Μαϊάμι, Ξενάγηση
Βιντεοκάμερες φορτισμένες, μνήμη έτοιμη και ξεκινάμε
το πρωί από τις παραλίες, με σημαντικότερη το Μαϊάμι
Μπιτς. Σταθμός στη σύγχρονη διαδρομή του Μαϊάμι
θεωρείται αναμφίβολα το 1965, χρονιά κατά την οποία
ξεκίνησε η μετοίκηση της πόλης από Κουβανούς πολιτικούς
Τιμή κατ’ άτομο
Ημερομηνία
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος SPECIAL

εξόριστους (αλλά και από οικονομικούς μετανάστες), μετά
την αποτυχημένη απόπειρα των ΗΠΑ να ανατρέψουν τον
Φιντέλ Κάστρο.
Ακολουθεί το κέντρο της πόλης, το Miami Downtown, με
ουρανοξύστες, τράπεζες και καινούργιες πολυκατοικίες με
υπέροχη θέα. Συνεχίζουμε με την περιοχή Art Deco District,
το Coconut Grove, το Coral Gables και φυσικά την ιστορική
συνοικία Μικρή Αβάνα. Η άλλη όψη της πόλης είναι αυτή
που γνωρίζουμε από τις αστυνομικές ταινίες. Κλασικά
αυτοκίνητα, μπαρ λάτιν και σάλσα σε κάθε τετράγωνο. Η
προβλήτα Μπέισαϊντ με ωραία καταστήματα και το λιμάνι
κρουαζιερόπλοιων είναι αυτά που θα δούμε στη συνέχεια,
ανάμεσα σε πολλά άλλα αξιόλογα σημεία της πόλης.
9η-10η μέρα: Μαϊάμι - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Προς το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο
και πτήση για την Αθήνα. Άφιξη την επόμενη μέρα.

ΦΛΟΡΙΝΤΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - 10 ΜΈΡΕΣ
23
06, 13, 20
09, 23
08, 23
22

Ημέρες

2κλινο

3κλινο

4κλινο

10
10
10
10
10

1970
1970
1995
1995
1785

1800
1800
1830
1830
1680

1730
1730
1760
1760
1630

Επιβάρυνση
Μονόκλινου
+ 795
+ 795
+ 785
+ 785
+ 750

Οι τιμές είναι κατ άτομο και υπολογισμένες με Έκπτωση 250 € το άτομο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις.
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ 200 € και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης •8 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* χωρίς πρωινό
•Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν •Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν •ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος
Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ. •Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν •Εισιτήριο του Μετρό την 4η
μέρα •Μεταφορά από το Ορλάντο στο Μαϊάμι με επίσκεψη στο Kennedy Space Center με εισιτήριο εισόδου •Ξενάγηση
στο Μαϊάμι •Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην Αμερική •Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός
•Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο •Ταξιδιωτικά έντυπα •Ασφάλεια αστικής ευθύνης •10% έκπτωση
στα πολυκαταστήματα Macy's.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι, Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης,
Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19 (συνολικά 595€) •Τοπικοί φόροι-Αχθοφορικά-Φιλοδωρήματα (ΟΧΙ
Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $150 πληρωτέα με την άφιξη •Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
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ΔΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ
Νέα Υόρκη με ΚΑΝΑΔΑ

Τορόντο, Καταρράκτες Νιαγάρα, Νέα Υόρκη, Λας Βέγκας, (Γκραντ Κάνυον), Λος Άντζελες, Universal Studios, Hollywood,
(Σαν Ντιέγκο/Long Beach, Huntington Beach, Newport Beach, Laguna Beach, Dana Point, Coronado Island)
1η μέρα: Αθήνα - Τορόντο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Τορόντο. Κτισμένο
στην βόρεια ακτή της λίμνης Οντάριο (της μικρότερης από
τις Μεγάλες Λίμνες) και στο νοτιότερο τμήμα της ομώνυμης
πολιτείας, το Τορόντο είναι το πιο δυναμικό και "ζωντανό"
αστικό κέντρο της χώρας. Ιδιαίτερα φιλικό για κατοίκους
και επισκέπτες, αποτελεί το χρηματοοικονομικό, εμπορικό
και βιομηχανικό κέντρο του Καναδά και συνδυάζει τη
γοητεία και τη λάμψη της σύγχρονης μεγαλούπολης με
την άριστη ποιότητα ζωής και τα πολύ χαμηλά ποσοστά
εγκληματικότητας. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Περπατώντας στο κέντρο του Τορόντο
(downtown), την προσοχή σας θα τραβήξει αμέσως η
αρμονική συνύπαρξη διαφορετικών αρχιτεκτονικών
κατασκευών. Ουρανοξύστες από τσιμέντο και γυαλί και
σύγχρονα εμπορικά πολυκαταστήματα δίπλα σε παλιά κτίρια
βικτοριανής εποχής και μικρές καλοσυντηρημένες κατοικίες
συνθέτουν τον αστικό χάρτη του κέντρου, αντικατοπτρίζοντας
το όραμα των Καναδών για πιο ανθρώπινες και φιλόξενες
πόλεις.
2η μέρα: Τορόντο - Κατ/κτες Νιαγάρα, καραβάκι Maid of the
Mist, Niagara-on-the-Lake - Τορόντο
Πρωινή αναχώρηση για τους Καταρράκτες του ποταμού
Νιαγάρα. Θα δούμε το "Πέταλο" και θα θαυμάσουμε από
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την πλευρά του Καναδά την Αμερικανική. Η θέα της δύναμης
και της ορμής του νερού, ο ρόχθος της κατακρήμνισης και
το παιχνίδι του ουράνιου τόξου και της ομίχλης, κόβουν την
ανάσα των τουριστών, οι οποίοι υποκλίνονται μπροστά
σ’ αυτό το μεγαλείο της φύσης. Στη συνέχεια βλέπουμε
τους πύργους Minolta, Skylon και το Clifton Hill. Καιρού
επιτρέποντος, θα επιβιβαστούμε στο καραβάκι Hornblower/
Maid of the Mist για να δούμε από το δυνατόν πλησιέστερα
τον θεαματικό καταρράκτη. Η μέρα μας όμως δεν τελειώνει
εδώ: με μια θαυμάσια διαδρομή δίπλα στο ποτάμι, μέσα
από πανέμορφα τοπία, αμπελώνες και ιστορικά φρούρια,
φθάνουμε στην γραφική Βρετανική πόλη "Νιαγάρας στη
Λίμνη" (Niagara-on-the-Lake), για να μεταφερθούμε στην
κυριολεξία σε μία άλλη εποχή, κάπου στο 1800, όταν το
Νιούαρκ ήταν πρωτεύουσα του Άνω Καναδά. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε την ελληνική
γειτονιά στη λεωφόρο Ντάνφορθ, την "Μέκκα" για τους
Έλληνες του Οντάριο.
3η μέρα: Τορόντο, Ξενάγηση, Πτήση για Νέα Υόρκη
Πρωινή ξενάγηση στο Τορόντο κατά τη διάρκεια της οποίας
θα δούμε τον ύψους 553,33 μέτρων Πύργο CN (1973-1976,
επί 31 χρόνια κατείχε το ρεκόρ του ψηλότερου κτιρίου στον
κόσμο, όμως το 2007 την πρωτιά του την έκλεψε το Burj
Khalifa), το περίφημο σύμπλεγμα σταδίου-ξενοδοχείου

Rogers Center (πρώην SkyDome), το Δημαρχείο (παλαιό
και νέο), το εμπορικό κέντρο Eaton με περισσότερα από
300 καταστήματα, τα μοντέρνα κτίρια στο κέντρο της πόλης,
το Harbourfront Center που "βλέπει" τα νησιά στη λίμνη
Οντάριο κ.ά. Τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του Τορόντο
θα τον ανακαλύψετε μακριά από το κέντρο της πόλης,
στις συνοικίες της, που κάθε μια από αυτές "κυριαρχείται"
από μια συγκεκριμένη εθνότητα. Η καρδιά της ελληνικής
συνοικίας (Greektown) κτυπά δυνατά στην οδό Danforth,
οι Ινδοί έχουν ιδρύσει τη δική τους συνοικία (Little India), το
κινέζικο στοιχείο απαντάται σε πέντε προάστια της πόλης, οι
Ιταλοί έχουν δημιουργήσει τη Μικρή Ιταλία, οι Πορτογάλοι, οι
Κορεάτες, οι Πολωνοί… Κάθε συνοικία του Τορόντο αποτελεί
μια μικρογραφία της πατρίδας των κατοίκων της. Μετά το
τέλος της ξενάγησής μας θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο
και θα επιβιβαστούμε στην πτήση για τη Νέα Υόρκη.
Καλωσορίσατε στο "Μεγάλο Μήλο"!
Η πρώτη γνωριμία μας με την πόλη ξεκινά με τη διαδρομή
από το αεροδρόμιο προς το Μανχάταν. Η Νέα Υόρκη
αποτελείται από πέντε δήμους: Μανχάταν, Staten Island,
Queens, Brooklyn και Bronx. Τα νησιά συνδέονται με
γέφυρες, σήραγγες και πορθμεία. Κάποια από αυτά θα τα
διασχίσουμε για να φθάσουμε στον προορισμό μας - την
πόλη όπου ο κάθε ουρανοξύστης είναι κι ένα μοναδικό δείγμα
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αρχιτεκτονικής. Οι περισσότερες λεωφόροι αριθμούνται από
τα ανατολικά προς τα δυτικά (άρα η First Avenue βρίσκεται
ανατολικά της Second κοκ.). Η αρίθμηση των κτιρίων στις
λεωφόρους ξεκινάει από το νότιο άκρο της λεωφόρου και
αυξάνεται προς τα βόρεια, ενώ η αρίθμηση των οδών
ξεκινάει από την Fifth Avenue και αυξάνεται τόσο προς τα
ανατολικά, όσο και προς τα δυτικά. Το γεγονός αυτό σημαίνει
ότι μπορείς πολύ εύκολα να βρεις τον δρόμο σου. Οι δρόμοι
είναι αριθμημένοι - εκτός από το κέντρο του Μανχάταν - και η
αρίθμηση αυξάνει καθώς πηγαίνεις βόρεια. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται στην "καρδιά" του Μανχάταν.
Όσοι το επιθυμούν (ανάλογα με την ώρα) μπορούν να βγουν
για έναν πρώτο περίπατο στην πόλη, συνοδευόμενοι από τον
ξεναγό μας.
4η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση: Βόρειο Μανχάταν,
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική
πλατεία με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου και
το Λίνκολν Σέντερ, ένα συγκρότημα κτιρίων που στεγάζουν
καλλιτεχνικούς οργανισμούς, όπως τη Φιλαρμονική της
Νέας Υόρκης, τη Μητροπολιτική Όπερα και το φημισμένο
Σχολείο Τεχνών Julliard, όπου έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι
καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, μεταξύ των οποίων και η
Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται η Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Fordham, όπου έχουν φοιτήσει
τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης ιστορίας. Συνεχίζουμε
προς το Central Park, τον σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου
της αμερικανικής μεγαλούπολης, που θα σας δώσει την
ευκαιρία να αποδράσετε σ’ έναν μικρό φυσικό παράδεισο
με τεχνητές λίμνες, περιποιημένους χώρους πικ νικ, παιδικές
χαρές, γήπεδα αθλοπαιδιών και ζωολογικό κήπο. Στη δυτική
πλευρά του πάρκου βλέπουμε το επιβλητικό Αναγεννησιακής
αρχιτεκτονικής Βικτωριανού τύπου κτίριο Ντακότα, στα
πανάκριβα διαμερίσματα του οποίου κατοικούν καλλιτέχνες,
εφοπλιστές κ.ά. - εδώ διέμενε και το αδικοχαμένο "Σκαθάρι",
Τζον Λένον. Στη συνέχεια βλέπουμε το Πανεπιστήμιο

Columbia - με δυο λόγια, τον μεγαλοπρεπέστερο "ναό" των
ανθρωπιστικών σπουδών του κόσμου. Ό,τι έχει παραχθεί
από την ανθρώπινη σκέψη ανά τους αιώνες για το πώς
πρέπει να ζει, να συμπεριφέρεται, να μορφώνεται, να διοικεί
και να διοικείται μια κοινωνία, υπάρχει σε αυτό το ιστορικό
ίδρυμα ως επιστήμη και έρευνα. Όλα τα προπτυχιακά
τμήματα και κυρίως αυτά της ιστορίας, των πολιτικών
επιστημών, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, είναι
ιδιαιτέρως αξιόλογα. Ειδικά για την ιστορία της τέχνης,
πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί να δοθεί πληρέστερη
εκπαίδευση. Συνεχίζουμε με το μνημείο του στρατηγού των
Βορείων Ulysses Grant, που το 1868 εξελέγη Πρόεδρος
των Η.Π.Α. με ποσοστό 52.7%, τον ποταμό Hudson και το
Χάρλεμ με το περίφημο Apollo Theatre. Η φυσιογνωμία
της περιοχής που επί σειρά δεκαετιών αποτελούσε το
μεγαλύτερο γκέτο των μαύρων της Νέας Υόρκης, έχει
αναμφίβολα αρχίσει να αλλάζει. Τα εξαθλιωμένα κτίρια, μέσα
στα οποία στοιβάζονταν πολύτεκνες οικογένειες, έχουν τα
τελευταία χρόνια αρχίσει να αντικαθίστανται από μοντέρνες
κατασκευές, ενώ οι κάδοι με τα φλεγόμενα σκουπίδια
γύρω από τους οποίους συγκεντρώνονταν οι άποροι για
να ζεσταθούν, έχουν από καιρό χαθεί. Το Χάρλεμ αποτελεί
πλέον προορισμό πολλών γκουρμέ καλοφαγάδων της
αμερικανικής μεγαλούπολης, καθώς παντού έχουν αρχίσει
να ξεφυτρώνουν εστιατόρια και καφέ. Συνεχίζουμε προς
την ξακουστή 5η Λεωφόρο με το Μουσείο Guggenheim,
το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, τον Πύργο Trump,
του πολυεκατομμυριούχου και πρώην προέδρου των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ, όλους τους Ευρωπαϊκούς οίκους μόδας
και πολλά λαμπερά κοσμηματοπωλεία, όπως Cartier,
Bulgari κ.ά. Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο Μητροπολιτικό
Μουσείο Τέχνης (Metropolitan Museum of Art, γνωστό και
ως "MΕΤ") - ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα
μουσεία τέχνης στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1872, οι συλλογές
του περιλαμβάνουν περισσότερα από δύο εκατομμύρια
έργα τέχνης με ξεχωριστούς τομείς Ελληνορωμαϊκής,

Μεσαιωνικής, Ισλαμικής, Ασιατικής και σύγχρονης τέχνης,
καθώς και φωτογραφιών, μουσικών οργάνων ενδυμάτων,
όπλων και πανοπλιών. Προχωρούμε προς το Ροκφέλερ
Σέντερ, ένα συγκρότημα 19 κτιρίων. Είναι ένα από τα
μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του είδους του στον
κόσμο, με καταστήματα, εστιατόρια και στο κέντρο, σε έναν
από τους ουρανοξύστες, το Παρατηρητήριο με την εκπληκτική
θέα, που ονομάζεται Top of the Rock. Ολοκληρώνουμε την
ξενάγησή μας στην Μπρόντγουεϊ, την "καρδιά" των θεάτρων.
Η Μπρόντγουεϊ είναι μια μεγάλη λεωφόρος που διατρέχει
όλο το Μανχάταν και έχει δανείσει το όνομά της σε πολλές
θεαματικές μουσικές παραγωγές. Για το βράδυ ακολουθήστε
τις προτάσεις του ξεναγού σας.
5η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Νότιο Μανχάταν,
Κρουαζιέρα
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που έχουν
το δικό τους χρώμα και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς
Βίλατζ - μεταξύ Houston Street και Μπρόντγουεϊ - και το
Σόχο, τη γειτονιά του 19ου αιώνα που είναι γεμάτη γκαλερί,
μπουτίκ και εστιατόρια. Φθάνουμε στην "Μικρή Ιταλία",
με πολλά Ιταλικά εστιατόρια και καταστήματα, που θα σας
θυμίσει σκηνές από την ταινία "Ο Νονός". Προχωρούμε
προς την Τσάιναταουν, μία από τις μεγαλύτερες περιοχές
Ασιατών που ζουν εκτός Ασίας, διάσημη για τα οικονομικά
εστιατόρια, παντοπωλεία και καταστήματα έθνικ ειδών
δώρων. Συνεχίζοντας προς το νότιο άκρο του Μανχάταν
(Lower Manhattan), θα δούμε την πασίγνωστη Wall Street,
η οποία λειτουργεί ως καρδιά των μεγάλων επιχειρήσεων και
είναι η έδρα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και του
Federal Hall. Ακόμα νοτιότερα βρίσκεται το Μπάτερι Παρκ.
Στο "Σημείο Μηδέν" ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης
"One World Trade Center", το ψηλότερο κτίριο της Νέας
Υόρκης. Στον χώρο έχει επίσης ανεγερθεί το συγκρότημα
"National September 11th Memorial and Museum", που
περιλαμβάνει ένα υπόγειο μουσείο και δύο πισίνες-μνημεία.
Στο υπόγειο μουσείο φιλοξενούνται εκθέματα των θυμάτων
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της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ στο σημείο όπου βρίσκονταν
οι Δίδυμοι Πύργοι έχουν κατασκευαστεί δύο πισίνεςδεξαμενές, με χαραγμένα τα ονόματα των 2.983 θυμάτων που
σκοτώθηκαν την ημέρα εκείνη. Στην συνέχεια θα δούμε το Χάι
Λάιν (The High Line), ένα μακρόστενο πάρκο εγκατεστημένο
πάνω σε εγκαταλελειμμένες υπερυψωμένες γραμμές τραίνου.
Συνεχίζουμε με την καινούργια γειτονιά, την Hudson Yards.
Η Hudson Yards είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων από
ιδιώτη στην ιστορία των ΗΠΑ και η μεγαλύτερη ανάπτυξη
ακινήτων στη Νέα Υόρκη μετά το Rockefeller Center. Στο
κέντρο δεσπόζει το "Vessel". Απλωμένη σε 14 στρέμματα, η
Hudson Yards περιλαμβάνει κήπους, άλση, δεκάδες εμπορικά
και υπερπολυτελή καταστήματα, εστιατόρια διασήμων σεφ
κλπ. Ακολουθεί η προβλήτα South Street Seaport. Είναι
κυρίως εμπορική και οικονομική περιοχή, αλλά περιλαμβάνει
μερικά ωραία εστιατόρια και μπιστρό. H σημερινή μας
ξενάγηση ολοκληρώνεται µε μια Κρουαζιέρα, όπου από
το πλοιάριο θα θαυμάσουμε και θα φωτογραφίσουμε τις
αναπαλαιωμένες προβλήτες, το ιστορικό Ellis Island - χώρο
υποδοχής των μεταναστών παλαιότερα - το Άγαλμα της
Ελευθερίας, καθώς και το Στέιτεν Άιλαντ και το New Jersey.
Από κάθε σημείο της κρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε
μοναδική θέα στο Μανχάταν. Στη συνέχεια θα περάσουμε
δίπλα από το Governor's Island και το Μπρούκλιν.
6η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Γέφυρα του
Μπρούκλιν, Chelsea Market - Λας Βέγκας
Αναχωρούμε σήμερα με το Μετρό για μια βόλτα στη μαγική
Γέφυρα του Μπρούκλιν (Brooklyn). Είναι η πρώτη κρεμαστή
με χαλύβδινα καλώδια γέφυρα στον κόσμο και συνδέει από
το 1883 το Μανχάταν με το Μπρούκλιν (η διαδρομή με τα
πόδια διαρκεί περίπου 20 λεπτά). Εμβληματικό στοιχείο της
εικόνας, αλλά και της καθημερινότητας της Νέας Υόρκης.
Περπατώντας, αγναντεύουμε τη θέα και στο μυαλό μας
έρχονται αμέτρητες εικόνες από ταινίες και τηλεοπτικές
σειρές με φόντο τους ουρανοξύστες. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το υπέροχο Chelsea Market. Τα κόκκινα
τούβλα κυριαρχούν και αγκαλιάζουν ολόκληρο τον τεράστιο
χώρο της στεγασμένης αγοράς, οι industrial λεπτομέρειες,
όπως οι σωλήνες, τα φουγάρα κλπ., κάνουν εμφανή την
παρουσία τους - γενικά προετοιμαστείτε για έναν δαιδαλώδη
χώρο με δεκάδες διαφορετικές επιλογές, εισόδους, εξόδους
κλπ. Με πολύ απλά λόγια, είναι η "Μέκκα" των gourmand
της Νέας Υόρκης. Το Chelsea Market έχει καθιερωθεί ως
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το "Food Mall", στο οποίο ωστόσο υπάρχουν και αρκετές
επιπλέον επιλογές για shopping και για καλλιτεχνικές
δραστηριότητες. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή μας στην
παγκόσμια μητρόπολη, αναχωρούμε για το αεροδρόμιο και
επιβιβαζόμαστε στην πτήση για το Λας Βέγκας. Εδώ τα φώτα
έχουν να σβήσουν από… τη δεκαετία του ’40! Είναι το πιο
φωτεινό σημείο του πλανήτη Γη, αφού μαζί με τα εκατομμύρια
φώτα του, λάμπουν και οι χιλιάδες επισκέπτες του. Είναι
αδύνατον να το επισκεφθεί κανείς μόνο μια φορά και αυτό
γιατί το Λας Βέγκας, στη μέση της ερήμου της Νεβάδα, είναι
απλά ανεπανάληπτο! Όλα είναι μεγάλα και εντυπωσιακά:
τα ξενοδοχεία, τα καζίνο, οι μερίδες στο φαγητό, τα
ποτά, τα κέρδη, ακόμα και η διάθεση των επισκεπτών για
παιχνίδι και διασκέδαση! Όλα είναι καινούργια και η κάθε
μέρα επιφυλάσσει και κάτι νέο για τα μάτια μας. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, που διαθέτει και καζίνο.
Στο Λας Βέγκας όλοι πλέον οι τοπ Chef του κόσμου έχουν ένα
τουλάχιστον εστιατόριο. Μοναδική εμπειρία, το εστιατόριο
Picasso στο ξενοδοχείο Bellagio - εκτός από τη γευστική
εμπειρία που προσφέρει, θα δείτε στους τοίχους του μερικά
από τα έργα του Πικάσο, αξίας άνω των 100 εκατ. δολαρίων.
Ενώ η ματιά σας θα...περιπλανείται στα πολύτιμα αυτά
έργα, ο executive σεφ Julian Serrano θα ετοιμάζει για σας
πιάτα εμπνευσμένα από τη γαλλική και την ισπανική κουζίνα.
Εδώ μάλιστα γυρίστηκε και η σκηνή του δείπνου της Τζούλια
Ρόμπερτς και του Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία "Oceans 11".
7η μέρα: Λας Βέγκας, Ξενάγηση
Γνωριμία με την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Θα
περπατήσουμε μαζί με τον ξεναγό μας στη διάσημη λεωφόρο
Strip και θα επισκεφθούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα από
τα ξενοδοχεία-καζίνο, κάθε ένα από τα οποία διοργανώνει
εντυπωσιακά θεματικά σόου για να προσελκύει και να
διασκεδάζει το κοινό του. Στο Caesars’s Palace παρουσιάζεται
το show Atlantis. Τα φλαμίνγκο κλέβουν την παράσταση
μπροστά στο ομώνυμο ξενοδοχείο. Στο Mirage εντυπωσιάζει
η θεαματική και άκρως ρεαλιστική έκρηξη ηφαιστείου. Στο
Bellagio το θέαμα με τα σιντριβάνια που "χορεύουν" μετά
μουσικής. Στο Venetian οι γόνδολες θυμίζουν την ομώνυμη
Ιταλική πόλη. Ατμόσφαιρα Αιγύπτου φέρνει η Σφίγγα και η
πυραμίδα έξω από το Luxor. Ομοίως, θα εντυπωσιαστείτε
από το Paris Las Vegas με τον πύργο του Άιφελ, το New York
με την "κυρία Liberty", το Treasure Island, το Mandalay Bay,
το Monte Carlo, το Excalibur κλπ. Άλλη μια επιλογή σε αυτήν

την εκπληκτική πόλη του τζόγου και της διασκέδασης είναι
…ένας γάμος Εξπρές!!! Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε
να επισκεφθείτε κάποιο από τα δύο Outlets - εκπτωτικά
χωριά, ενώ το βράδυ όλο και κάποια παράσταση διάσημων
καλλιτεχνών που παρελαύνουν στις τεράστιες - όπως
ταιριάζει στην όλη εξτραβαγκάνζα - μουσικές σκηνές της
πόλης, θα θελήσετε να παρακολουθήσετε.
8η μέρα: Λας Βέγκας, Ελεύθερη μέρα,
Προαιρετική εκδρομή στο Γκραντ Κάνυον
Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε μια προαιρετική οδική
εκδρομή στο Γκραντ Κάνυον με την μεγαλύτερη εταιρεία
μεταφορών στον κόσμο, την Gray Line. Η διάρκειά της
είναι περίπου 12 ώρες και περιλαμβάνει μεταφορά και
αγγλόφωνη ξενάγηση με πολυτελές λεωφορείο στο West
Rim, στον καταυλισμό των αυτοχθόνων Ινδιάνων Hualapai.
Περιλαμβάνει επίσης επίσκεψη στο φράγμα του Hoover,
γεύμα στο φαράγγι, το περίφημο γυάλινο μπαλκόνι Skywalk
και wifi εντός του λεωφορείου. Εναλλακτικά, η εκδρομή
μπορεί να πραγματοποιηθεί με αεροπλάνο ή με ελικόπτερο
(προγράμματα 4, 5 και 7 ωρών, ανάλογα με την τιμή και
τις ώρες).
9η μέρα: Λας Βέγκας - Λος Άντζελες (428 χλμ.)
Διαδρομή 6 ωρών μέσα από τοπία που θυμίζουν την Άγρια
Δύση των ταινιών. Διασχίζουμε την έρημο της Νεβάδας,
όπου ζούσαν Ινδιάνοι Μοχάβε δίπλα στη θερμότερη
περιοχή των ΗΠΑ Ντεθ Βάλεϊ κ.ά. Μας υποδέχεται η
έρημος της Καλιφόρνιας και στη συνέχεια η κοιλάδα Σαν
Μπερναντίνο. Στάση για καφέ στο Μπάρστοου, με τον
σταθμό και το εμπορικό τραίνο. Λίγο πιο κάτω περνά ο
ιστορικός διαπολιτειακός δρόμος Route 66, στον οποίο
γυρίστηκαν σκηνές από τα "road movies" δηλ. ταινίες δρόμου
και καταδιώξεων με μοτοσικλέτες της δεκαετίας του ’60.
Πλησιάζουμε στο Λος Άντζελες και το τοπίο αλλάζει: τριγύρω
υπάρχει πράσινο, οι δρόμοι φαρδαίνουν με 10-12 λωρίδες
και από μακριά διακρίνονται οι ουρανοξύστες. Συνεχίζουμε
για επίσκεψη-βόλτα στη Σάντα Μόνικα (περίπου 1:30΄ ώρα),
γνωστή από αμέτρητες ταινίες, με μοναδική θέα την παραλία
στις ακτές του Ειρηνικού. Στο κέντρο της, ο πολυσύχναστος
πεζόδρομος Third Street Promenade, όπου σας περιμένουν
υπέροχα εμπορικά καταστήματα, καφέ και έθνικ εστιατόρια,
δύο αντικριστοί θάμνοι-δεινόσαυροι, οι μουσικές των
πλανόδιων μουσικών, αλλά και τα εντυπωσιακά νούμερα
των street performers, που χορεύουν break dance καλύτερα
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κι από επαγγελματίες. Αργά το απόγευμα αναχωρούμε για το
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Λος Άντζελες, Ξενάγηση
Μεγάλη ημέρα, γεμάτη εικόνες, πληροφορίες και
δραστηριότητα. Ξεκινάμε με το ιστορικό κέντρο της "Πόλης
των Αγγέλων"... Βλέπουμε το κτίριο της ιεραποστολής του
Ισπανού ιερωμένου Χουνίπερο Σέρα, του 17ου αιώνα, που
λειτουργεί σήμερα σαν εκκλησία και θυμίζει την ιστορία
της ίδρυσης των πόλεων και των τοπικών κοινοτήτων
της Καλιφόρνιας. Δίπλα, ένα ακόμα τμήμα του ιστορικού
κέντρου, η οδός Ολβέρα. Ακολουθεί το Walt Disney
Concert Hall, με τις εκτυφλωτικές ανοξείδωτες επιφάνειες
και τις ιδιόρρυθμες καμπύλες, έργο του Frank Gehry, το
οποίο φιλοξενεί συναυλίες κλασικής μουσικής, όπερες
και θεατρικές παραστάσεις. Περνώντας από το κέντρο,
βλέπουμε το Δικαστήριο, το Δημαρχείο, την Αστυνομία, την
Γιούνιον Σκουέρ. Μέσω της Sunset Boulevard προχωρούμε
στην Rodeo Drive, τον πασίγνωστο δρόμο με τα πολυτελή
καταστήματα, το ένα δίπλα στο άλλο, έτοιμα να υποδεχθούν
την - κυρίως - επώνυμη (και ευκατάστατη) πελατεία τους.
Μπέβερλι Χιλς μέσα στη χλιδή, Γουέστ Χόλυγουντ και στάση
για να θαυμάσουμε την περίφημη "Λεωφόρο των Αστέρων"
(Hollywood Boulevard), με τους διάσημους πρωταγωνιστές
να έχουν καταλάβει τη θρυλική θέση τους στο πεζοδρόμιο.
Dolby Theatre και κόκκινο χαλί μας θυμίζουν στιγμιότυπα
από την απονομή των Όσκαρ και μας δίνουν την ευκαιρία
να φωτογραφίσουμε από κάποιο σημείο την επιγραφή
"Χόλυγουντ" στον απέναντι λόφο. Συνεχίζουμε με το
Man’s Chinese Theatre με την περίτεχνη κινέζικη πύλη
και τον τσιμεντένιο του περίβολο, όπου φιλοξενούνται
τα αποτυπώματα των σταρ. Το σκηνικό συμπληρώνουν
εμπορικά κέντρα (όπως το Hollywood & Higland), εστιατόρια,
εντυπωσιακά φωταγωγημένοι κινηματογράφοι (όπως το art
deco El Capitan Theater) και ιστορικά ξενοδοχεία (όπως
το Hollywood Roosevelt Hotel). Το βράδυ "επιβάλλεται"
επισκεφθεί κανείς το Farmers Market. Δυο περιοχές, η μια
πιο κυριλέ και η άλλη πιο απλοϊκή, που και οι δύο έχουν
να σου προσφέρουν χάζι, γεύσεις, σουβενίρ και εικόνες να
πάρεις μαζί σου. Στην πιο απλοϊκή, περπατάς ανάμεσα σε
μαγαζιά της δεκαετίας '60-70 με περισσότερο παραδοσιακό
και απλό στήσιμο. Με το που περνάς έναν κάθετο δρόμο
μέσα στο Farmers Market, μεταφέρεσαι στην εποχή μας.
Όλα είναι πιο εντυπωσιακά και πιο ακριβά. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.

11η μέρα: Λος Άντζελες, Universal Studios
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα στούντιο της
Γιουνιβέρσαλ (Universal Studios), που βρίσκονται στα
περίχωρα του Χόλυγουντ και καταλαμβάνουν μια ολόκληρη
"πόλη" σε έκταση. Καθοδηγούμενοι από τον ξεναγό σας
θα επισκεφθείτε τα διάφορα θεάματα του πάρκου. Με
ειδικά τραινάκια θα γυρίσουμε τον χώρο των στούντιο, που
λειτουργούν από τη δεκαετία του ’30 και έχουν γυριστεί σε αυτά
πάμπολλες ταινίες. Θα δούμε σκηνικά φημισμένων ταινιών
("Τζουράσικ Παρκ", "Τρανσφόρμερς", "Μούμια" κλπ.), τα
στούντιο του "Υδάτινου Κόσμου", τα διάφορα εφέ και τον τρόπο
με τον οποίο γυρίζονται οι ταινίες. Χρόνος ελεύθερος για αγορά
σουβενίρ και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
12η μέρα: Λος Άντζελες, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική εκδρομή στο Σαν Ντιέγκο με Long Beach,
Huntington Beach, Newport Beach, Laguna Beach, Dana
Point, Coronado Island)
Για σήμερα προτείνουμε μια ολοήμερη προαιρετική

Τιμή κατ’ άτομο
Ημερομηνία
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος SPECIAL

"κυκλική" εκδρομή. Ξεκινάμε από το Λονγκ Μπιτς, με το
κρουαζιερόπλοιο "Κουίν Μέρι" αραγμένο στο λιμάνι του,
και προχωρούμε στον παραλιακό δρόμο, με τον Ειρηνικό
ωκεανό στα δεξιά μας: εναλλάσσονται παραλίες (Σίιλ Μπιτς,
Χάντινγκτον Μπιτς, Νιούπορτ Μπιτς και Λαγκούνα Μπιτς)
με σέρφερ, μαρίνες, πολυτελείς επαύλεις, πετρελαιοπηγές
και πανάκριβα αυτοκίνητα. Από το Ντέινα Πόιντ βγαίνουμε
στην εθνική οδό για Σαν Ντιέγκο. Άφιξη και στάση για
γεύμα. Επίσκεψη στο κέντρο της πόλης, όπου θα δούμε
την Gas Lamp District, όπου οι δρόμοι φωταγωγούνται με
γκάζι. Μέσω της εντυπωσιακής, μήκους 3.000 μέτρων San
Diego Bridge, φθάνουμε στο νησί Ντελ Κορονάντο, όπου θα
επισκεφθούμε το 5άστερο ομώνυμο ξενοδοχείο. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
13-14η μέρα: Λος Άντζελες - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα με
ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη την επόμενη μέρα.

ΔΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ - ΝΈΑ ΥΌΡΚΗ ΜΕ ΚΑΝΑΔΑ - 14 ΜΈΡΕΣ
21
04, 11, 18
07, 21
06, 21
20

Ημέρες

2κλινο

3κλινο

4κλινο

14
14
14
14
14

2895
2895
2850
2850
2700

2695
2695
2650
2650
2550

2625
2625
2575
2575
2475

Επιβάρυνση
Μονόκλινου
+ 1090
+ 1090
+ 1075
+ 1075
+ 1025

Οι τιμές είναι κατ άτομο και υπολογισμένες με Έκπτωση 300 € το άτομο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις.
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ 300 € και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης •12 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* χωρίς πρωινό •Ξενάγηση
στο Τορόντο •Εκδρομή στους Καταρράκτες του Νιαγάρα •ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα "Maid of the Mist" •Ξενάγηση στο Βόρειο
Μανχάταν •Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν •ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ.
•Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν •ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση!!!
•Εισιτήριο του Μετρό την 6η μέρα •Ξενάγηση στο Λας Βέγκας (πεζή) •Επίσκεψη στη Σάντα Μόνικα •Ολοήμερη Ξενάγηση στο Λος
Άντζελες •Μεταφορά και Είσοδος στα Universal Studios Hollywood (αξίας $115) •Δώρο 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα
Macy's •Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην Αμερική •Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός •Αχθοφορικά
μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο •Ταξιδιωτικά έντυπα •Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα
αίτησης, Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19 (συνολικά 595€) •Φιλοδωρήματα, Αχθοφορικά, Τοπικοί φόροι (ΟΧΙ
Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $175 πληρωτέα με την άφιξη •Τοπικοί φόροι στο Λας Βέγκας $135 περίπου το δωμάτιο
συνολικά •Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
51

Ταξίδια στην Αμερική

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΕΚΔΡΟΜΈΣ ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΆ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ MANESSIS
ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
ΗΠΑ - ΦΛΟΡΙΝΤΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΟΡΛΑΝΤΟ
(Θεματικά Πάρκα)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ,
ΤΟΡΟΝΤΟ, ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ, ΜΑΪΑΜΙ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ
ΚΑΝΑΒΕΡΑΛ, ΟΡΛΑΝΤΟ, DISNEY, UNIVERSAL
STUDIOS/EPCOT CENTER/SEA WORLD

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΝΑΒΕΡΑΛ,
ΟΡΛΑΝΤΟ, DISNEY/UNIVERSAL
STUDIOS/EPCOT CENTER/SEA WORLD

Αναχ.: 4,11,18/8 - 7,21/9
6,21/10 - 20/11

Αναχ.: 23/7 - 6,13,20/8 - 9,23/9
8,23/10 - 22/11

15 μέρες από 2580€

10 μέρες από 1700€

ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΒΟΣΤΟΝΗ

ΔΥΤΙΚΕΣ Η.ΠΑ - ΝΈΑ
ΥΌΡΚΗ - ΚΑΝΑΔΑ

ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΑ ΗΑRVΑRD &
ΜΑSSΑCΗUSΕΤΤS ΙΝSΤΙΤUΤΕ OF
ΤΕCΗΝΟLΟGΥ (Μ.Ι.Τ.)

Αναχ.: 4,11,18/8 - 7,21/9
6,21/10 - 20/11

με Pacific Coast Highway
ΤΟΡΟΝΤΟ, ΚΑΤ. ΝΙΑΓΑΡΑ, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ, ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ,
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ, UNIVERSAL
STUDIOS, HOLLYWOOD,ΣΑΝΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ,
ΚΑΡΜΕΛ, ΜΟΝΤΕΡΕΪ, ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

Αναχ.: 21/7 - 4,11,18/8 - 7,21/9
6,21/10 - 20/11

10 μέρες από 2195€

18 μέρες από 3250€

CHICAGOLAND
ΜΕ ΔΥΤΙΚΈΣ Η.Π.Α

CHICAGOLAND - ΔΥΤΙΚΈΣ
Η.Π.Α ΜΕ PACIFIC COAST
Highway

ΣΙΚΑΓΟ, ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ, ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ,
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ

Αναχ.: 21/7 - 4,11,18/8 - 7,21/9
6,21/10 - 18/11
12 μέρες από 2700€

ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ - ΒΟΣΤΟΝΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΛΆΝΚΑΣΤΕΡ - ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

Αναχ.: 21/9 - 21/10 - 18/11

ΣΙΚΑΓΟ, ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ, ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ,
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ,
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ, UNIVERSAL STUDIOS,
HOLLYWOOD, ΚΑΡΜΕΛ, ΜΟΝΤΕΡΕΪ

Αναχ.: 21/7 - 4,11,18/8 - 7,21/9
6,21/10 - 18/11
16 μέρες από 3250€

ΖΗΤΕΊΣΤΕ μας
τα ΕΙΔΙΚΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
με ΚΟΥΒΑ,
απο τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ
2021!

13 μέρες από 2595€
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι, Επίναυλοι ESTA, Ασφάλιση Covid-19 και τοπικοί φόροι ξενοδοχείων όπου υπάρχουν.

Ζητήστε μας τα αναλυτικά προγράμματα ή δείτε τα στο www.manessistravel.gr
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ΑΤΟΜΙΚΆ

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
MIAMI - CARTAGENA

9 μέρες - 7 διανυκτερεύσεις από 1.360 €
Αεροπορικά - Διαμονή - Πρωινό - Μεταφορές

ΜΙΑΜΙ - CANCUN

9 μέρες - 7 διανυκτερεύσεις από 1.195 €
Αεροπορικά - Διαμονή - Πρωινό All inclusive Cancun - Μεταφορές

MIAMI - PANAMA

9 μέρες - 7 διανυκτερεύσεις από 1.160 €
Αεροπορικά - Διαμονή - Πρωινό - Μεταφορές

MIAMI - BARBADOS

9 μέρες - 7 διανυκτερεύσεις από 1.560 €
Αεροπορικά - Διαμονή - Πρωινό - Μεταφορές

NEW YORK - TURKS & CAICOS

9 μέρες - 7 διανυκτερεύσεις από 1.660 €
Αεροπορικά - Διαμονή - Πρωινό - Μεταφορές

NEW YORK - CABO SAN LUCAS
9 μέρες - 7 διανυκτερεύσεις από 1.560 €
Αεροπορικά - Διαμονή - Πρωινό
All inclusive CABO - Μεταφορές

NEW YORK - PUNTA CANA

10 μέρες - 8 διανυκτερεύσεις από 1.395 €
Αεροπορικά - Διαμονή - Μεταφορές

NEW YORK - RIVIERA MAYA

10 μέρες - 8 διανυκτερεύσεις από 1.475 €
Αεροπορικά - Διαμονή - Μεταφορές

NEW YORK - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

10 μέρες - 8 διανυκτερεύσεις από 1.795 €
Αεροπορικά - Διαμονή - Μεταφορές

NEW YORK - ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ

9 μέρες - 7 διανυκτερεύσεις από 1.490 €
Αεροπορικά - Διαμονή - Μεταφορές

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - ΧΑΒΑΗ

10 μέρες - 8 διανυκτερεύσεις από 2.150 €
Αεροπορικά - Διαμονή - Μεταφορές
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι, Επίναυλοι ESTA, Ασφάλιση Covid-19 και τοπικοί φόροι ξενοδοχείων όπου υπάρχουν.

Ζητήστε μας τα αναλυτικά προγράμματα ή δείτε τα στο www.manessistravel.gr
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ΕΙΔΙΚΆ ΟΜΑΔΙΚΑ
Π Ρ Ο Γ ΡΆ Μ Μ ΑΤΑ
MANESSIS
Ειδικά ομαδικά προγράμματα σχεδιασμένα για λίγα άτομα, με την φιλοσοφία του Road Trip, για μοναδικές εμπειρίες και αναμνήσεις!

ΔΙΑΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ US ROUTE 66

Τα "Καλύτερα της Χαβάης"

Αναχ.: 1/4/2022 & 4/6/2022

Αναχ.: 25/10/2021 & 16/3/2022

17 μέρες από 4850€

16 μέρες από 4880€

ΒΡΑΧΏΔΗ ΌΡΗ Η.Π.Α

Blues & Jazz στον ΚΟΛΠΟ του ΜΕΞΙΚΟΥ

Αναχ.: 5/5/2022

Αναχ.: 8/10/2021 & 22/1/2022

11 μέρες από 2880€

14 μέρες από 2595€

4 ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ - 4 ΠΡΩΤΕΎΟΥΣΕΣ

Η ORIGINAL ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑ ΜΕ ΝΕΒΆΔΑ

(Mount Rushmore, Yellowstone Park)

(Καλιφόρνια, Νεβάδα, Γιούτα, Αριζόνα)

(Φαρ Ουέστ - Εθνικά Πάρκα - Κοσμοπολίτικες πόλεις Δυτικής Ακτής)

Αναχ.: 20/5/2022

25/10/2021 & 16/3/2022

15 μέρες από 3850€

12 μέρες από 3890€

Δεν περιλαμβάνονται Φόροι, Επίναυλοι ESTA, Ασφάλιση Covid-19 και τοπικοί φόροι ξενοδοχείων όπου υπάρχουν.
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Ζητήστε μας τα αναλυτικά προγράμματα ή δείτε τα στο www.manessistravel.gr

ΕΙΔΙΚΆ ΟΜΑΔΙΚΑ
Π Ρ Ο Γ ΡΆ Μ Μ ΑΤΑ
MANESSIS
Ειδικά ομαδικά προγράμματα σχεδιασμένα για λίγα άτομα, με την φιλοσοφία του Road Trip, για μοναδικές εμπειρίες και αναμνήσεις!

ΠΑΝΌΡΑΜΑ Η.Π.Α

ΑΝΑΤΟΛΙΚΌΣ ΚΑΝΑΔΆΣ

Αναχ.: 3/12/2021 & 5/5/2022

Αναχ.: 2/9/2021 & 24/6/2022

22 μέρες από 5150€

9 μέρες από 2070€

ΔΥΤΙΚΌΣ ΚΑΝΑΔΆΣ, ΒΡΑΧΏΔΗ ΌΡΗ

ΜΠΆΧΑ ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑ / ΚΆΤΩ ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑ

Αναχ.: 31/8/2021 & 21/6/2022

Αναχ.: 9/11/2021 & 11/2/2022

12 μέρες από 3070€

12 μέρες απο 3100€

Αναζητώντας τις Γκρίζες Φάλαινες

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΝΑΔΑ
(Ανατολικός και Δυτικός Καναδάς)
Αναχ.: 2/9/2021 & 24/6/2022
9 μέρες από 5070€

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι, Επίναυλοι ESTA, Ασφάλιση Covid-19 και τοπικοί φόροι ξενοδοχείων όπου υπάρχουν.

Ζητήστε μας τα αναλυτικά προγράμματα ή δείτε τα στο www.manessistravel.gr
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ
Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 7/2018, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας EE 2015/2302
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και πληροφορίες και τυχόν άλλες συστάσεις
που σας δίδονται, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε
οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού Οργανισμού μας, προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του
συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/εκδρομέα των Γενικών Όρων
Συμμετοχής, σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018. Συνεπώς, απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται
στην Ε.Ε για τα εν λόγω πακέτα. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς
και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον
αφορά στις ειδικές πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα
μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κτλ.), που αφορούν στο κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να
συμβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα και τον σχετικό τιμοκατάλογο. Τα προγράμματα των ταξιδιών
ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στα σχετικά έντυπα ή στο Site της Manessis (www.manessistravel.gr)
(όπου αναφέρονται και τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους
ταξιδιώτες) και σε αδιαίρετο συνδυασμό με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε” και το διακριτικό τίτλο “Manessis Travel”, με έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αρ. 4,
αριθμό MH.T.E 0206E60000440600, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2103290100 και email info@manessistravel.gr
,που στο εξής θα καλείται “Τουριστικός Οργανισμός”, είναι μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών
και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Αριθμός μέλους του ΗΑΤΤΑ 0342) και είναι διοργανωτής ταξιδιών, είτε μόνη είτε
σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών
γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση των οργανωμένων αυτών ταξιδιών
στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.
2. ΓΕΝΙΚΑ Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής
έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και
ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο ή διαφορετικό στο πρόγραμμα εκάστου ταξιδιού. Τα
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που
αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν,
λόγω έκτακτων αλλαγών των συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο
τρόπο και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για τη δήλωση των οποίων
εσείς φέρετε αποκλειστική ευθύνη. Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις σας, όσον αφορά
στο ταξίδι σας, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση, εφόσον έχουν συμφωνηθεί και είναι εφικτή
η πραγματοποίησή τους.
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία
μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική), fax, τηλέφωνο
και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο
συγκεκριμένο ταξίδι): 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του
ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με έμβασμα προς το τουριστικό
γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς
Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το
συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία
του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των
σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική
Σύμβαση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα
στον Τουριστικό Οργανισμό μας να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη,
σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την
οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν
συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν
τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη
διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί. Οι τουριστικές υπηρεσίες που θα σας παρασχεθούν,
καθώς και τα σχετικά κόστη, αναφέρονται λεπτομερώς στη Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού που θα πρέπει
να υπογράψετε. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική σας παρουσία (κράτηση μέσω τηλεφώνου, mail
κτλ.) θα παραλάβετε τη Σύμβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σ’ αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα
να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία που σας αποστάλθηκε
στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο
Άρθρο 11 στη συνέχεια). Στις οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές, ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο
άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το αεροδρόμιο
προορισμού της εκδρομής αντίστοιχα. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του αρχηγού/
συνοδού κατά τη διάρκεια της εκδρομής/ταξιδιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις η συνοδεία πραγματοποιείται με
τοπικούς αντιπροσώπους. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, δεν φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και ώρες
λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
4. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ. Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα
Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο μας. Οι τιμές των ταξιδιών
υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε
ταξιδιού, το κόστος των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας, τους ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, κάθε είδους
φόρων ή τελών, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το € (Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα
κόστους (π.χ. ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων κτλ.). Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, αφού εξαντλήσει κάθε
δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών, όταν οι πιο πάνω παράγοντες
κόστους αλλάξουν. Ειδικότερα, η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες πριν την έναρξη των
ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη αύξηση της τιμής θα κοινοποιηθεί στον ταξιδιώτη υπολογισμένη
αναλυτικά με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο.
Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό (δηλαδή πάνω από 8% της αξίας του ταξιδιού) για τους
παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας και
να του επιστραφεί το ακριβές ποσό που έχει καταβάλει. Εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου
ταξιδιού για τον ως άνω λόγο, τότε ο ταξιδιώτης δύναται να δεχθεί άλλο πακέτο ισοδύναμο ή ανώτερης ποιότητας.
Υποχρέωση του ταξιδιώτη είναι να γνωστοποιήσει στον Τουριστικό Οργανισμό μας, εγγράφως την όποια απόφασή
του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 ημέρες
από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει
εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο Τουριστικός Οργανισμός, είναι υποχρεωμένος να ακυρώσει
τη συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση,
λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια.
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Επίσης, ο Τουριστικός Οργανισμός μας έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο
αριθμό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών.
Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα
ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών, συνήθως, και μόνον όταν πληρώνουν
δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα).
Συνήθως στις τιμές δεν περιλαμβάνονται φόροι διαμονής και δημοτικοί φόροι. Στην Ελλάδα ο φόρος διαμονής
ανά δωμάτιο/σουίτα και ανά διανυκτέρευση είναι: Ξενοδοχείο 3*: € 1,50, 4*: € 3,00, 5*: € 4,00 και βάση του
σχετικού νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ’ ευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, έχει την υποχρέωση
να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Όμως,
έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες
και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως
ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων,
λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισμού (“εμπάργκο”) περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών
ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Ο Τουριστικός Οργανισμός, δεν μπορεί να προβλέψει ή
να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων (charters) ή και δρομολογημένων αεροπλάνων
ή πλοίων για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους (και κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει
να προγραμματίζουν σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ημέρες
των αναχωρήσεων/αφίξεων).
Τονίζεται ότι, ο Τουριστικός Οργανισμός δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι
ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που
οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές
λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα
του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες
λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών,
πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις
παραπάνω περιπτώσεις, ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας
που προκλήθηκε από αυτές, όμως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους
ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών
έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους
ίδιους τους ταξιδιώτες.
Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό
(ή, ελλείψει αυτού, στον Οργανισμό μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το
πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατόν να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι,
θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία 7
εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για την αιτιολόγησή
του. Μετά την παρέλευση 7ημέρου, ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε
οποιαδήποτε απαίτηση. Εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών
του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση στον πελάτη περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που
δεσμεύουν την χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Ειδικότερα: H αποζημίωση που θεμελιώνεται από την
μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο της
αξίας στην κατ’ άτομο τιμή του ταξιδιού.
Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 20 (είκοσι)
συμμετεχόντων (μη συμπεριλαμβανομένων παιδιών κάτω των 12 ετών). Για τα μακρινά ταξίδια, ο ελάχιστος
αριθμός συμμετεχόντων περιορίζεται στα 15 (δεκαπέντε) άτομα ή στον αριθμό που καθορίζεται από το πρόγραμμα
της εκδρομής. Εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το
συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει τους πελάτες που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και να τους
επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.
O Οργανισμός προσφέρει μόνο τις παροχές που αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων
ταξιδιών. Τυχόν προαιρετικές παροχές διατίθενται με επιπλέον χρέωση, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η
υλοποίησή τους. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες
πραγματοποιούνται κυρίως από τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, ο Οργανισμός μας θα
εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία
μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα
άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς
το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους
τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές,
γεύματα κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης,
εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης τυχόν προσφερόμενης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με
την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή
και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση. Ο Οργανισμός θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει ή να αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση και ευθύνη.
Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν
προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική
εταιρεία και να βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας.
Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν
δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του
εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει καμία
ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του
αμέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου ατυχήματός του. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται
να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, μπορεί να εκχωρήσει (ενημερώνοντας
εγγράφως προς τούτο τον Οργανισμό μας) την κράτησή του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 7 ημέρες πριν από την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών,
ενώ για τις θαλάσσιες μεταφορές η αντίστοιχη προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση.
Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συμμετέχων (εκχωρών) ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
έναντι του Ταξιδιωτικού Οργανισμού μας, να καταβάλλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού,
καθώς και τα ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Διευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν αλλαγή
θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου πλαισίου και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προσφέροντες
υπηρεσίες στο οργανωμένο ταξίδι (εμπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές. Οι ταξιδιώτες
είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και οφείλουν να τα εποπτεύουν ανελλιπώς καθ’
όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των
προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας
θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν και με το ανάλογο κόστος. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας

δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό, η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση
της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν ή από τους προμηθευτές υπηρεσιών
όρους ακύρωσης. Στην περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία έχουν εκδοθεί μετ' επιστροφής ή
πολλαπλών διαδρομών δεν είναι πάντοτε εφικτή η χρήση μεμονωμένων σκελών του εισιτηρίου. Ο χρήστης
θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τον ταξιδιωτικό οργανισμό, ώστε να ενημερωθεί για την πολιτική που
εφαρμόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία.
Εάν το ταξίδι διακοπεί, λόγω καραντίνας ή τυχόν νοσηλείας του συμμετέχοντα ή για οποιοδήποτε περαιτέρω
προληπτικό λόγο δημόσιας υγείας είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, η
Manessis δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του ταξιδιώτη για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των
συμφωνηθέντων υπηρεσιών, μη έχοντας υποχρέωση για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή αντικατάσταση μη
παρασχεθείσας υπηρεσίας σε μεταγενέστερο χρόνο.
7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν
στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα
των οργανωμένων ή πωλούμενων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους
για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα
σε χώρα. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα
δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον
κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα δωμάτια παραδίδονται από
το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00΄-16:00΄ και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00΄-12.00΄ της
ημέρας αναχώρησης (ανάλογα με την πολιτική του κάθε Ξενοδοχείου). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε
νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση (εφόσον
υπάρχει ανάλογη διαθεσιμότητα). Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδιού αναγκαστεί
να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν υποχρεούται
άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.
Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης
του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως σχετικά το ξενοδοχείο, αυτό έχει δικαίωμα να
ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί.
Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, ο Οργανισμός μας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωμάτιο
με άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο ξενοδοχείου
χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς ο Οργανισμός μας
να φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.
Στα ταξίδια με πούλμαν στις εκδρομές της Ελλάδας οι θέσεις δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ στις εκδρομές του εξωτερικού αλλάζουν καθημερινά. Το κάπνισμα στο πούλμαν
απαγορεύεται. Η χρονική διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν υπερβαίνει τις εννέα (9) συνολικά
ώρες, υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η χρονική διάρκεια
επίσκεψης/εκδρομής μισής μέρας δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόμενη πάντα από την
αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Οι αεροπορικές εταιρείες, για τους δικούς τους λόγους, ορισμένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις
αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον
πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης.
Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς όλα τα προσωπικά σας είδη (π.χ. κινητά
τηλέφωνα κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο (ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κτλ.). Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι
διεθνής πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή που αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Για
τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν μικρά χρηματοκιβώτια.
8. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ Το διαβατήριο θα πρέπει να
ισχύει για όσο χρόνο μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής καθορίζεται από τις χώρες προορισμού.
Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέου τύπου, με λατινικούς χαρακτήρες, αστυνομικές ταυτότητες.
Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και
άλλα έγγραφα που απαιτούνται για Έλληνες υπηκόους, για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοση ή/και
θεώρησή τους, αλλά (ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία) επουδενί ευθύνεται για
τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης,
όπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της βίζας είναι μικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού
(ήτοι δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες) ή σε περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα
μεταξύ τους, εκτός Schengen. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει
να ενημερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας
τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου
ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την
επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή
θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς
χρέωση ακυρωτικών τελών. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και
τη φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του. Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη
της φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
O γονέας που συνοδεύει μόνος ανήλικο τέκνο, οφείλει να φέρει μαζί του επικυρωμένη εξουσιοδότηση
στην Αγγλική γλώσσα, από τον έτερο γονέα, ο οποίος δεν ταξιδεύει. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και
σε περίπτωσή κατά την οποία ο ανήλικος δεν συνοδεύεται από κανένα γονέα/κηδεμόνα, οπότε απαιτείται
επικυρωμένη εξουσιοδότηση και από τους δύο γονείς. Σε κάθε περίπτωση το γραφείο μας δεν φέρει οιαδήποτε
ευθύνη αν οι τοπικές αρχές δεν δεχτούν την είσοδο αυτών στη χώρα τους ή ο αερομεταφορέας δεν επιτρέψει
την είσοδο τους εντός της πτήσης Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις
και κανονισμούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε
περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί να παρασταθεί ενώπιον αρχής,
συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ. Ο Οργανισμός μας παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους
εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω της
εμπιστευτικότητας των ιατρικών προσωπικών δεδομένων - ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα - την ευθύνη
να απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές έχει ο μόνον ο ίδιος ο ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης
υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονομικά γραφεία για τους υγειονομικούς
κανονισμούς εκάστης χώρας, καθώς και για τα εμβόλια ή τα φάρμακα τα οποία πρέπει ενδεχομένως να
προμηθευτεί. Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα πρέπει λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη
του γιατρού τους για να ταξιδέψουν, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να
ταξιδέψει ακίνδυνα. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια
ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης
ενός ανάλογου συμβάντος, ο Οργανισμός κατά το μέτρο του δυνατού θα προσπαθήσει να συμπαρασταθεί
στον παθόντα, δεν υπέχει όμως υποχρέωση κάλυψης κανενός απολύτως σχετικού εξόδου και αλλαγής του
προγράμματος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί ομαλά.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο Οργανισμός μας έχει συνάψει για κάθε εκδρομή που διοργανώνει ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης με Ασφαλιστική εταιρεία. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και
τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας αναγράφονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού. Το ασφαλιστήριο

συμβόλαιο αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, την περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή, καλύπτοντας όλους
τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, τον τόπο αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης της
ταξιδιωτικής υπηρεσίας.
Είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων,
ιατροφαρμακευτικές/νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα, απώλεια και καθυστέρηση αποσκευής, έξοδα
επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας
και άλλες καλύψεις, για άτομα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. Αντιθέτως, για τα άτομα
άνω των 75 ετών υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο καλύψεων ταξιδιωτικής ασφάλισης, που περιορίζεται στις
περιπτώσεις: Έξοδα επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο, απώλεια αποσκευών, προσωπική αστική
ευθύνη ταξιδιώτη, έξοδα Α’ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών, έξοδα
επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας σε μέλη
της οικογένειάς του στην Ελλάδα, επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναμίας
συμμετοχής στην εκδρομή λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β΄ βαθμού συγγένεια. Επίσης, για την
αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειάς κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστούμε
στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για την έκδοση της "Ευρωπαϊκής
Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας", η οποία ωστόσο είναι προαιρετική. Ο Οργανισμός συνιστά λοιπόν ανεπιφύλακτα
στους ταξιδιώτες μια προαιρετική ασφάλιση με τις καλύψεις και τα ποσά που επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής,
ατυχημάτων, αποσκευών κτλ., δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων,
την οποία μπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία μας με κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς.
10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα της
ύπαρξης ή όχι συνοδείας εκπροσώπων του Οργανισμού μας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι
αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία και η ευθύνη στην περίπτωση
αυτή, περιορίζεται στα προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για
το περιεχόμενο των αποσκευών.
Στα αεροπορικά ταξίδια, επιτρέπεται μόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, με μέγιστο συνήθως βάρος τα 20 κιλά.
Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο,
αυτά βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί τόπου στο αεροδρόμιο. Σημειώνεται
επίσης ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών
διαστάσεων (περίπου 50x40x25). Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις,
τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών
για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία και ως εκ τούτου ο Οργανισμός δεν
φέρει απολύτως καμία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισμός της IATA.
11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το
γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της
κράτησής του σε άλλο άτομο με τις προϋπόθεσης που αναφέρονται στο Άρθρο 6 των Γενικών όρων συμμετοχής),
υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η
ακύρωση, ενώ είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι:
Για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον
μεταφορέα ή το ξενοδοχείο), εκτός των “μακρινών” ταξιδιών και ταξιδιών στη Ρωσική Ομοσπονδία:
• Έως και 45 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 150 € για ταξίδια στο
εξωτερικό, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.
• Από 44 έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• Από 29 έως και 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• Από 13 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση): 100% της συνολικής
αξίας του ταξιδιού.
Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της κάθε
εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδρομή – κρουαζιέρα.
Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε
ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.
Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων (εντός ή εκτός Ελλάδος), τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%, όπως
καθορίζεται από την αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ή την προσφορά.
Για τα χαρακτηριζόμενα από τα σχετικά προγράμματα του Γραφείου μας ως “μακρινά” ταξίδια καθώς και για
ταξίδια στη Ρωσική Ομοσπονδία, τα ακυρωτικά τέλη έχουν ως εξής:
• Έως 2 μήνες πριν από την αναχώρηση, το σύνολο της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού)
για διαχειριστικά έξοδα.
• Έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, το 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση) το 100% της
συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Τα παραπάνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης δεν συμμετέχει σε όλες τις
εκδηλώσεις του προγράμματος ή/και χρησιμοποιεί δικό του μεταφορικό μέσο (και εφόσον δεν υφίσταται
διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον μεταφορέα ή το ξενοδοχείο).
Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων,
κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω
αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων
υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής.
Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα
ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν
ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’
όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα
ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.
Σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού εκ μέρους του Τουριστικού Οργανισμού και εφόσον ο χρόνος
πραγματοποίησης της κράτησης το επιτρέπει, ακολουθούνται οι εξής προθεσμίες ενημέρωσης του Ταξιδιώτη:
• 20 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί πάνω από 6 ημέρες,
• 7 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί μεταξύ δύο και έξι ημερών,
• 48 ώρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί λιγότερο από δύο ημέρες
12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Φροντίζουμε να είμαστε εναρμονισμένοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο ως προς την ορθή χρήση των προσωπικών δεδομένων. Για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ο ταξιδιώτης
συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως είναι στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητάς του
και πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες που χρησιμοποιεί και συνήθειες που έχει. Ενημερωθείτε εκτενέστερα από
την ιστοσελίδα μας (https://www.manessistravel.gr/el/politiki-aporritou ) Ο Τουριστικός Οργανισμός και ο ταξιδιώτης
δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του
οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν
στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και
να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια
της Αθήνας.
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