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"Μυθικά" 
ταξίδια σε μέρη 

μακρινά!

Ταξίδια στον κόσμο
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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.

Ταξίδια στον κόσμο
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ΤΑ 5  ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ!!!

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
210 4179111

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11

ΓΛΥΦΑΔΑ
210 8945775

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 28 

ΣΥΝΤΑΓΜΑ
210 3290100

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4

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!

Και στο site μας 24 ώρες μαζί !!! 

www.manessistravel.gr

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
210 6008802

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 39

ΚΗΦΙΣΙΑ
210 8010150

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 263ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ

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.

Ταξίδια στον κόσμο
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Περιεχόμενα

Ταξίδια στον κόσμο

ΝΟΤΙΑ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 
8-11 ΜΕΞΙΚΌ Αποικιακό
12-15 ΜΕΞΙΚΌ, Iστορικός Γύρος - Κανκούν
16-19 ΜΕΞΙΚΌ 5*, Χερσόνησος Γιουκατάν, Riviera Mayas
 Πρωτοχρονιά στην εξωτική Τουλούμ!!!
20-23 ΚΌΥΒΑ, Το διαμάντι της Καραϊβικής 
24-27 ΝΌΤΙΌ ΠΕΡΌΥ 5* Αμαζόνιος, Αρεκίπα
28-31 ΚΌΛΌΜΒΙΑ Πανόραμα
32-35 ΠΑΤΑΓΌΝΙΑ Χιλής και Αργεντινής
 Γη του Πυρός

ΑΦΡΙΚΗ
38-41  ΜΑΡΌΚΌ Αυτοκρατορικό 
42-45 ΜΑΡΌΚΌ πλήρες με πανόραμα Νότου
46-49 ΑΙΓΥΠΤΌΣ... τα μυστήρια των Φαραώ 
50-53 ΑΙΓΥΠΤΌΣ, Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο
 & Πυραμίδες, Αλεξάνδρεια
54-57 ΌΥΓΚΑΝΤΑ, Σαφάρι σε πέντε μοναδικά πάρκα 
 στο "Μαργαριτάρι της Αφρικής"
58-61 KΕΝΥΑ, η Βασίλισσα των Σαφάρι…

ΑΣΙΑ & ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
64-67 ΙΌΡΔΑΝΙΑ 5*, Πανόραμα 
68-71 ΝΤΌΥΜΠΑΙ & Σαφάρι στην Έρημο (Άμπου Ντάμπι)

72-75 Σουλτανάτο του OMAN
76-79 ΠΕΡΣΙΑ 5*, στα ίχνη της ένδοξης αυτοκρατορίας
80-84 ΝΕΠΑΛ, "Η Μέκκα της περιπέτειας"
85-87 ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

ΑΜΕΡΙΚΗ
94-99  ΝΕΑ ΥΌΡΚΗ, μια ανεπανάληπτη εμπειρία
 στην Παγκόσμια Μητρόπολη 
100-103 ΌΥΑΣΙΝΓΚΤΌΝ - Φιλαδέλφεια - Νέα Υόρκη
104-107 ΝΕΑ ΥΌΡΚΗ - Δυτικές Η.Π.Α 
108-111 ΝΕΑ ΥΌΡΚΗ - Δυτικές Η.Π.Α. - Σαν Φρανσίσκο
112-115 ΔΥΤΙΚΕΣ  Η.Π.Α.
116-119 ΝΕΑ ΥΌΡΚΗ - Βοστόνη 
120-123 ΑΝΑΤΌΛΙΚΕΣ Η.Π.Α. - Καναδάς
124-127 ΤΌΡΌΝΤΌ - Καταρράκτες Νιαγάρα - Nέα Υόρκη 
128-131 ΦΛΌΡΙΝΤΑ - Nέα Υόρκη
132-135 ΔΥΤΙΚΕΣ Η.Π.Α. - Νέα Υόρκη με ΚΑΝΑΔΑ
136 ΕΠΙΠΛΕΌΝ ΕΚΔΡΌΜΕΣ Η.Π.Α. & ΚΑΝΑΔΑ 
137 ΑΤΌΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ στην Αμερική
138-139 ΕΙΔΙΚΑ ΌΜΑΔΙΚΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΑ MANESSIS 

140-141 Γενικοί Όροι Συμμετοχής
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Η Κεντρική & Λατινική Αμερική είναι ένα ταξίδι γεμάτο με δυνατές εικόνες: 

ανάμεσα σε δύο ωκεανούς, τροπική ζούγκλα, εντυπωσιακά ηφαίστεια, 

λίμνες και ποτάμια, ερείπια των Μάγια και ινδιάνικοι μύθοι, αυτόχθονες 

φυλές, παγόβουνα, μαγευτικά νησιά... Αυτή η γωνιά της γης συνεχίζει 

να εμπνέει, να γοητεύει και να συναρπάζει τους ταξιδιώτες.

Κούβα, η βασίλισσα της Καραϊβικής. O πάλε ποτέ 

"απαγορευμένος παράδεισος" ...

ΝΟΤΙΑ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΑΜΕΡΙΚΗ

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 
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• Διανυκτέρευση στο αποικιακό διαμάντι Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε, τόπο κατοικίας καλλιτεχνών 
και διανοούμενων

• Δύο διανυκτερεύσεις στην αποικιακή πόλη Μορέλια για να έχουμε περισσότερο χρόνο να 
περιπλανηθούμε στο πανέμορφο ιστορικό της κέντρο 

Αποικιακό

ΜΕΞΙΚΌ 

Πόλη του Μεξικού, Πυραμίδες Τεοτιχουακάν, Βασιλική της Γουαδελούπης, Μουσείο Φρίντα Κάλο,
Σοτσιμίλκο, Μορέλια, Πατσκουάρο, Τζιντζουντζάν, Γκουαναχουάτο, Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε, Κερέταρο 

ΟΙ  ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ  ΣΤΙΓΜΕΣ  ΜΑΣ: 

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* και το Hilton Mexico City Reforma 5* στην Πόλη του Μεξικού 
• Ημιδιατροφή καθημερινά
• Δύο διανυκτερεύσεις και επίσκεψη στην πανέμορφη αποικιακή πόλη Μορέλια
• Επίσκεψη στις γραφικές πόλεις Πατσκουάρο και Τζιντζουντζάν 
• Διανυκτέρευση και επίσκεψη στην γενέτειρα του ζωγράφου Ντιέγκο Ριβιέρα, συζύγου της Φρίντα Κάλο, 
 το υπέροχο Γκουαναχουάτο 
• Διανυκτέρευση και επίσκεψη στο αποικιακό διαμάντι Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε, τόπο κατοικίας καλλιτεχνών και διανοούμενων
• Διανυκτέρευση και επίσκεψη στην γραφική και ιστορική πόλη Κερέταρο 
• Τρεις διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στην Πόλη του Μεξικού
• Επίσκεψη στο Μουσείο της Φρίντα Κάλο 
• Επίσκεψη στο Σοτσιμίλκο, την "Βενετία της Πόλης του Μεξικού"
• Επίσκεψη στο Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο με τα σημαντικότερα ευρήματα των προκολομβιανών πολιτισμών της χώρας
• Επίσκεψη στην Βασιλική της Γουαδελούπης και στο Τεοτιχουακάν, τον "τόπο των θεών", τον μεγαλύτερο αρχαιολογικό 
 χώρο του Μεξικού
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός

Ένα διαφορετικό ταξίδι στο αποικιακό Μεξικό, που δεν επικεντρώνεται στους μνημειώδεις αρχαιολογικούς χώρους των 
προκολομβιανών πολιτισμών, αλλά εστιάζεται κυρίως στην συγχώνευσή τους με την Ευρωπαϊκή κουλτούρα της καθολικής 
Ισπανίας, που δημιούργησε ένα συναρπαστικό μωσαϊκό από ήθη και έθιμα, ένα εκρηκτικό μείγμα από εικόνες, ήχους, 
γεύσεις και μυρωδιές. Και φυσικά, στην υπέροχη αποικιακή αρχιτεκτονική των πόλεων, τα ιστορικά κέντρα των οποίων 
αποτελούν "υπαίθρια μουσεία". Τα πολύχρωμα σπίτια, τα αρχοντικά με τα όμορφα μπαλκόνια και τις περίτεχνες προσόψεις, 
τα πεζοδρομημένα σοκάκια, οι σκιερές πλακόστρωτες πλατείες, οι μπαρόκ εκκλησίες, οι αγορές με τα παραδοσιακά 
προϊόντα, η τεκίλα, τα πικάντικα εδέσματα, οι μουσικές των Μαριάτσι, οι φιλόξενοι άνθρωποι με τις βαθειά ριζωμένες 
παραδόσεις, οι χαλαροί ρυθμοί και η αυθεντική Μεξικάνικη ατμόσφαιρα θα μας χαρίσουν απίστευτες εικόνες και σπάνιες 
εμπειρίες ενός "άλλου" Μεξικού!!!
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1η μέρα: Αθήνα - Πόλη του Μεξικού
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την πρωτεύουσα 
του Μεξικού, την Πόλη του Μεξικού, το Μέξικο Σίτι. Άφιξη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Πόλη του Μεξικού - Μορέλια
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη αποικιακή πόλη Μορέλια, το ιστορικό 
κέντρο της οποίας είναι από μόνο του ένα πραγματικό "υπαίθριο μουσείο" και 
αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Άφιξη και πανοραμική 
επίσκεψη στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων την 
Πλατεία των Όπλων, το Κυβερνητικό Μέγαρο, τον Κήπο και το Ωδείο των Ρόδων, 
το παλάτι Κλαβιχέρο, την τοπική αγορά ζαχαρωτών, το παλιό Υδραγωγείο, την 
εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου και την πλατεία με το υπέροχο σιντριβάνι των 
γυναικών "Ταράσκο". Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα 
ελεύθερο για μια βόλτα στην υπέροχη αυτή πόλη. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Μορέλια - Πατσκουάρο - Τζιντζουντζάν - Μορέλια
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την γειτονική πόλη Πατσκουάρο (Pátzcuaro), 
με την αυθεντικότερη αρχιτεκτονική από την περίοδο της αποικιοκρατίας. Κατά τη 
διάρκεια της περιήγησής μας θα δούμε την Βασιλική της Παναγίας της Υγείας, τον 
Ναό και Κολλέγιο της Εταιρείας του Ιησού,  το σπίτι με τα 11 πάτιος (αίθρια) και 
άλλα ενδιαφέροντα σημεία της πόλης, της οποίας οι γραφικές της πλατείες Vasco 
de Quiroga και Gertrudis Bocanegra μας προσκαλούν να περπατήσουμε και να 
εξερευνήσουμε μια μεγάλη ποικιλία χειροτεχνιών. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
την Τζιντζουντζάν (Tzintzuntzan), μία από τις πιο παραδοσιακές κωμοπόλεις που 
βρίσκεται κοντά στις όχθες της λίμνης Πατσκουάρο. Υπήρξε η πιο σημαντική πόλη 
και αργότερα πρωτεύουσα του Βασιλείου Πουρέπετσα (Purépecha). Επιστροφή 
στη Μορέλια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μορέλια - Γκουαναχουάτο
Πρωινή αναχώρηση για το Γκουαναχουάτο, μια πόλη που από το 1988 αποτελεί 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.  Θα απολαύσουμε μια θεαματική 
εικόνα του Γκουαναχουάτο από το πανόραμα στο οποίο βρίσκεται το μνημείο του 
Πίπιλα (El Pipila), με τα πολύχρωμα σπίτια να σκαρφαλώνουν στους γύρω λόφους 
- ένα εξαιρετικό παράδειγμα αποικιακής αρχιτεκτονικής. Θα φθάσουμε στο κέντρο 
της πόλης με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο: το ιστορικό τραινάκι πλαγιάς. Ακολουθεί 
περιήγηση στο κέντρο της πόλης, έναν μοναδικό λαβύρινθο από πεζοδρομημένα 
σοκάκια και μικρές σκιερές πλατείες. Θα περάσουμε από το Πανεπιστήμιο, θα 

δούμε το θέατρο Χουάρες που την πρόσοψή του στολίζουν μούσες της ελληνικής 
μυθολογίας, θα μάθουμε την τραγική ιστορία αγάπης ανάμεσα σε μια πλούσια 
κοπέλα και έναν φτωχό ανθρακωρύχο στο διάσημο στενάκι "Callejon de Beso" 
και θα δούμε το σπίτι-μουσείο του ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα, συζύγου της Φρίντα 
Κάλο. Επίσης θα  θαυμάσουμε το επιβλητικό κτίριο "Alhondiga de Granaditas", 
από το οποίο ξεκίνησε η επανάσταση εναντίων των Ισπανών. Καταλήγουμε στην 
πολύβουη κλειστή αγορά της πόλης, γεμάτη παραδοσιακά προϊόντα και μικρά 
μαγαζάκια με τη πιο αυθεντική Μεξικάνικη ατμόσφαιρα. Δείπνο. Το βράδυ μην 
παραλείψετε να κάνετε μια βόλτα στην κεντρική πλατεία για να απολαύσετε 
μουσικές των Μαριάτσι. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Γκουαναχουάτο - Ατοτονίλκο - Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Ατοτονίλκο (Atotonilco), όπου θα 
επισκεφθούμε την οχυρωμένη εκκλησία του 18ου αιώνα, που για πολλούς θεωρείται 
η Μεξικανική "Καπέλα Σιστίνα", λόγω της πλούσιας εσωτερικής διακόσμησης και 
τις υπέροχες τοιχογραφίες που απεικονίζουν τη ζωή, τα πάθη και την ανάσταση του 
Ιησού. Συνεχίζουμε οδικώς για το Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε, μια μικρή ήσυχη πόλη, ένα 
πραγματικό αποικιακό διαμάντι και τόπος κατοικίας καλλιτεχνών και διανοούμενων, 
που από το 2008 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το 
Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε είναι επίσης γνωστό, καθώς έχει αποτελέσει σκηνικό για 
πάρα πολλές ταινίες του Μεξικανικού και Αμερικανικού κινηματογράφου. Άφιξη και 
περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την μπαρόκ εκκλησία 
του Αρχάγγελου Μιχαήλ που είναι το ορόσημο της πόλης, τη μονή της Σύλληψης, 
την κατοικία του Ιγνάσιο Αγιέντε, ήρωα της επανάστασης, την εκκλησία του Αγίου 
Φραγκίσκου κ.ά. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Το βράδυ θα 
κάνουμε μια βόλτα στην πανέμορφη πόλη που διαθέτει μεγάλη ποικιλία από καφέ και 
εστιατόρια. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε - Κερέταρο
Πρωινή αναχώρηση για την γραφική πόλη Κερέταρο (Sandiago de Queretaro), που 
είναι γεμάτη με γοητευτικές και εκπληκτικά καλοδιατηρημένες μπαρόκ εκκλησίες, 
ναούς και αρχοντικά με όμορφα μπαλκόνια και περίτεχνες προσόψεις. Όι Ισπανοί 
κατέλαβαν την πόλη το 1531. Έγινε σημείο διέλευσης για όσους ταξίδευαν μεταξύ 
της πρωτεύουσας και των επαρχιών της ενδοχώρας και η εξέχουσα θέση της 
αναγνωρίστηκε με την ονομασία "Τρίτη Πόλη της Νέας Ισπανίας". Αργότερα έπαιξε 
ηγετικό ρόλο τόσο στον αγώνα της Ανεξαρτησίας, όσο και στην Επανάσταση. Εδώ 
γράφτηκε και υπογράφηκε το Σύνταγμα του Μεξικού. Το πιο εξέχον ορόσημο της 
πόλης είναι ένα υδραγωγείο μήκους 74 χιλιομέτρων, το οποίο κατασκευάστηκε 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στη Νότια και Κεντρική Αμερική
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό •Ξενοδοχεία 4* και το 
HILTON MEXICO CITY REFORMA 5* στην Πόλη του Μεξικού •Ημιδιατροφή καθημερινά ~ Τα δείπνα στις 
24/12 & 31/12 είναι κανονικά και όχι εορταστικά •Ασφαλή μεταφορικά μέσα για τις μετακινήσεις από/προς 
τα αεροδρόμια του εξωτερικού και για όλες τις εσωτερικές μετακινήσεις του προγράμματος •Επισκέψεις, 
περιηγήσεις, εκδρομές, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα •Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους 
•Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί •Έλληνας αρχηγός-συνοδός •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά: € 850 •Ό,τι 
δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

στις αρχές του 1700 για να τροφοδοτήσει την πόλη με νερό. Η αρχαία δομή 
διασχίζει το κέντρο μιας από τις κύριες οδούς της πόλης, με διασταυρώσεις 
δεμένες στις ψηλές καμάρες. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, 
θα δούμε το πρώην μοναστήρι του Σταυρού, το Δημαρχείο, το μοναστήρι του 
Αγίου Φραγκίσκου, την εκκλησία Σάντα Κλάρα με το χαρακτηριστικό σιντριβάνι 
του Ποσειδώνα, την πλατεία "De la Corregidora" και το θέατρο της Δημοκρατίας. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο για βόλτα στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Κερέταρο - Πόλη του Μεξικού, Μουσείο Φρίντα Κάλο, Σοτσιμίλκο
Σήμερα το πρωί θα επιστρέψουμε οδικώς στην Πόλη του Μεξικού. Φθάνοντας, 
θα επισκεφθούμε το περίφημο μουσείο της Φρίντα Κάλο (Frida Kahlo), που ήταν 
το σπίτι στο οποίο ζούσε μαζί με τον σύζυγό της Ντιέγκο Ριβέρα. Περιλαμβάνει 
πίνακες και των δύο ζωγράφων, φωτογραφίες και  προσωπικά τους αντικείμενα, 
όμως τόσο το ίδιο το σπίτι με το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα, όσο και ο κήπος του, 
αποτελούν δύο ξεχωριστά αξιοθέατα από μόνα τους. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε 
στο Σοτσιμίλκο (Xochimilco), όπου θα κάνουμε βόλτα με παραδοσιακή βάρκα 
(trajineras) και θα δούμε το εκτεταμένο δίκτυο των καναλιών και υδατοκαλλιέργιες 
που ονομάζονται Chinampa. Η  επονομαζόμενη "Βενετία της Πόλης του Μεξικού" 
αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Με τις υπέροχες αυτές 
εικόνες, που θα τις συνοδέψουμε με τεκίλα και μουσικές Μαριάτσι, θα ολοκληρωθεί 
και η σημερινή μας ημέρα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Πόλη του Μεξικού - Βασιλική Γουαδελούπης - Τεοτιχουακάν - Πόλη 
του Μεξικού
Σήμερα το πρωί θα επιστρέψουμε οδικώς στην Πόλη του Μεξικού. Φθάνοντας θα 
επισκεφθούμε την περίφημη Βασιλική της Γουαδελούπης, στην οποία βρίσκεται η 
εικόνα της Παναγίας που εμφανίστηκε στην κάπα του Ινδιάνου Χουάν Ντιέγκο το 
1531. Εδώ θα επισκεφθούμε την παλιά (18ου αιώνα) και την σύγχρονη (περίπου 
30 ετών) εκκλησία της Παναγίας - προστάτιδας του Μεξικού. Στη συνέχεια θα 
φθάσουμε στον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο του Μεξικού, την Τεοτιχουακάν, 
που βρίσκεται σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από την Πόλη του Μεξικού. Η 
Tεοτιχουακάν, ο "τόπος των θεών", που ήκμασε μεταξύ του 200 και του 650 
μ.X., υπήρξε η αρχαία θρησκευτική πρωτεύουσα των Tεοτιχουακάνος και τόπος 
προσκυνήματος των Aζτέκων. H Λεωφόρος των Νεκρών που διασχίζει το κέντρο 
της πόλης έχει μήκος πέντε χιλιόμετρα και περιστοιχίζεται από θρησκευτικά και 
τελετουργικά συγκροτήματα, με εντυπωσιακότερα την Πυραμίδα του Ήλιου και την 
Πυραμίδα της Σελήνης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

Γουατεμάλα

Μπελίζ

Πόλη ΜεξικούΜουσείο 
Φρίντα Κάλο

Πατσκουάρο

Τζιντζουντζάν

Σαν Μιγκέλ
ντε Αγιέντε

Μορέλια

Κερέταρο

ΜΕΞΙΚΟ
Γκουαναχουάτο

Τεοτιχουακάν

Σοτσιμίλκο

Πτήσεις

24/12/21 LH 1285 ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 07.00΄ - 09.05΄

24/12/21 LH   498 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΠΟΛΗ ΜΕΞΙΚΟΥ 13.35΄ - 19.00΄

01/01/22 LH   499 ΠΟΛΗ ΜΕΞΙΚΟΥ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 21.00΄ - 14.40΄+1

02/01/22 LH 1284 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ 16.50΄ - 20.35΄

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στη Νότια και Κεντρική Αμερική

9η μέρα: Πόλη του Μεξικού, Περιήγηση πόλης, Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο  
Πτήση για Αθήνα
Η Πόλη του Μεξικού δική σας! Το ενδιαφέρον μας σήμερα επικεντρώνεται στο παλιό 
ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας, εκεί όπου κτυπά η καρδιά της πόλης, στην θρυλική 
πλατεία Τσόκαλο (Zocalo), που ήταν το τελετουργικό κέντρο της πρωτεύουσας των 
Αζτέκων - της Τενοτστιτλάν - όπου θα ανακαλύψουμε υπέροχα κτίρια εποχής που 
καθρεπτίζουν έντονα το παρελθόν της. Θα δούμε μεταξύ άλλων το Προεδρικό Μέγαρο 
με τις περίφημες τοιχογραφίες του Nτιέγκο Pιβέρα, τον εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό 
που θεμελίωσε ο Κορτέζ το 1525, το ανάκτορο των Καλών Τεχνών, το Δημαρχείο, τις 
λεωφόρους Χουάρεθ και Λα ρε Φορμόν κ.ά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το άκρως 
ενδιαφέρον Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο, το οποίο στεγάζει τα σημαντικότερα 
ευρήματα των προκολομβιανών πολιτισμών της χώρας (Αζτέκοι, Μάγιας, Ζαποτέκοι, 
Όλμέκοι κλπ.). Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην 
Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

10η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις: •Όι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με 
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχώρηση: 24 Δεκεμβρίου - 10 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών* Μονόκλινο

 Για κρατήσεις (με προκαταβολή)
μέχρι 30/11

1120 1000 1460

 Για κρατήσεις 
από 01/12

1199 1080 1540
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Πόλη του Μεξικού, Πυραμίδες Τεοτιχουακάν, Βασιλική της Γουαδελούπης, Κουερναβάκα, Τάξκο, 
Πουέμπλα, Όαχάκα, Μόντε Αλμπάν, Μίτλα, Τεχουαντεπέκ, Σουμιδέρο, Σαν Kριστόμπαλ Δε λας Kάσας, 

Ινδιάνικο χωριό Σαν Χουάν Τσαμούλα, Εθνικός Δρυμός  Άγουα Aζούλ, Παλένκε, Καμπέτσε, Όυξμάλ, 
Καμπάχ, Τσιτσέν Ιτζά, Σενότα Ik Kil, Βαγιαδολίδ, Κανκούν, Τουλούμ

ΜΕΞΙΚΌ 
Ιστορικός Γύρος - Κανκούν

ΟΙ  ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ  ΣΤΙΓΜΕΣ  ΜΑΣ:

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 5* στην Κανκούν και στην Πόλη του Μεξικού (το Hilton Mexico City Reforma 5*), 4* στις υπόλοιπες πόλεις   
 εκτός της Τεχουαντεπέκ, που είναι 3* - το καλύτερο διαθέσιμο 
• Ημιδιατροφή καθημερινά, στην Κανκούν All Inclusive (εκτός ποτών)
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στην Πόλη του Μεξικού
• Επίσκεψη στο Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο με τα σημαντικότερα ευρήματα των προκολομβιανών πολιτισμών της χώρας, 
 καθώς και  στο Μουσείο της Φρίντα Κάλο 
• Επίσκεψη στην Βασιλική της Γουαδελούπης και στο Τεοτιχουακάν, τον "τόπο τωνθεών", τον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο 
 του Μεξικού
• Όλοήμερη εκδρομή στην Κουερναβάκα και την "Ασημένια Πόλη", το Τάξκο
• Περιήγηση στην Πουέμπλα, το ιστορικό κέντρο της οποίας βρίσκεται υπό την αιγίδα της UNESCO
• Δύο διανυκτερεύσεις και επίσκεψη στην πανέμορφη πόλη Όαχάκα
• Επίσκεψη στο Mόντε Aλμπάν, την κυριότερη πόλη και τελετουργικό κέντρο των  Zαποτέκων
• Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της προκολομβιανής πόλης Mίτλα
• Διανυκτέρευση και επίσκεψη στην γραφική Τεχουαντεπέκ
• Βόλτα με σκάφος στο μεξικάνικο "Grand Canyon", το φαράγγι Σουμιδέρο
• Διανυκτέρευση και επίσκεψη στην όμορφη κωμόπολη Σαν Kριστόμπαλ δε Λας Kάσας
• Επίσκεψη στo ινδιάνικο χωριό Σαν Χουάν Τσαμούλα
• Επίσκεψη στους εντυπωσιακούς καταρράκτες Άγουα Aζούλ/"Γαλάζια Νερά"
• Διανυκτέρευση και επίσκεψη στο θαυμαστό Παλένκε, την καρδιά του μεγάλου πολιτισμού των Mάγιας και το μυθικό 
 βασίλειο του βασιλιά Πακάλ
• Διανυκτέρευση και επίσκεψη στην πόλη-κόσμημα Καμπέτσε 
• Επίσκεψη στο Όυξμάλ και στο Καμπάχ, που ήκμασαν κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα
• Διανυκτέρευση και επίσκεψη στην πανέμορφη αποικιακή πόλη Μέριντα
• Επίσκεψη στο Τσιτσέν Ιτζά, την ιερότερη πόλη των Mάγιας και μετέπειτα πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο 
 των Tολτέκων και κολύμπι στην περίφημη  Σενότα Ik Kil
• Επίσκεψη στην κουκλίστικη πόλη Βαγιαδολίδ
• Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Tουλούμ, της μοναδικής παράκτιας πόλης των Μάγιας
• Διανυκτέρευση και επίσκεψη στο φημισμένο τουριστικό θέρετρο Κανκούν με τηνεξωτική ομορφιά και 
 τις χρυσαφένιες παραλίες
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός

Από τους μνημειώδεις αρχαιολογικούς χώρους των Μάγιας στα τροπικά δάση μέχρι τις αρχοντικές αποικιακές πόλεις στα 
κεντρικά υψίπεδα και από τις εκπληκτικές παραλίες του Ειρηνικού μέχρι τις κατάλευκες αμμουδιές με τα τιρκουάζ νερά 
της Καραϊβικής, το Μεξικό είναι μια χώρα αντιθέσεων, θρύλων και βαθιά ριζωμένων παραδόσεων.  Αρχαίοι πολιτισμοί 
- Όλμέκοι, Ζαποτέκοι, Τολτέκοι, Μάγιας, Αζτέκοι - συγχωνεύτηκαν με την Ευρωπαϊκή κουλτούρα της καθολικής Ισπανίας 
και δημιούργησαν ένα συναρπαστικό μωσαϊκό από ήθη και έθιμα, ένα εκρηκτικό μείγμα από εικόνες, ήχους, γεύσεις και 
μυρωδιές. Κάκτοι και σομπρέρος, αιώρα και σιέστα, τεκίλα και τσίλι, Εμιλιάνο Ζαπάτα και Πάντσο Βίλα, Φρίντα Κάλο και 
Ντιέγκο Ριβέρα, Μαριάτσι και… Besame mucho!!!



14

1η μέρα: Αθήνα - Πόλη του Μεξικού
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την Πόλη του Μεξικού. Άφιξη, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Πόλη του Μεξικού, Περιήγηση πόλης, Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο, Μουσείο 
Φρίντα Κάλο
Η Πόλη του Μεξικού δική σας! Το ενδιαφέρον μας σήμερα επικεντρώνεται στο παλιό ιστορικό 
κέντρο της πρωτεύουσας, εκεί όπου κτυπά η καρδιά της πόλης, στην θρυλική πλατεία Τσόκαλο 
(Zocalo), που ήταν το τελετουργικό κέντρο της πρωτεύουσας των Αζτέκων - της Τενοτστιτλάν - όπου 
θα ανακαλύψουμε υπέροχα κτίρια εποχής που καθρεπτίζουν έντονα το παρελθόν της. Θα δούμε 
μεταξύ άλλων το Προεδρικό Μέγαρο με τις περίφημες τοιχογραφίες του Nτιέγκο Pιβέρα (συντρόφου 
της Φρίντα Κάλο), τον εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό που θεμελίωσε ο Κορτέζ το 1525, το ανάκτορο 
των Καλών Τεχνών, το Δημαρχείο, τις λεωφόρους Χουάρεθ και Λα ρε Φορμόν κ.ά. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το άκρως ενδιαφέρον Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο το οποίο στεγάζει τα 
σημαντικότερα ευρήματα των προκολομβιανών πολιτισμών της χώρας (Αζτέκοι, Μάγιας, Ζαποτέκοι, 
Όλμέκοι κλπ. - κλειστό κάθε Δευτέρα). Τέλος, θα επισκεφθούμε το περίφημο μουσείο της Φρίντα 
Κάλο (Frida Kahlo), που ήταν το σπίτι στο οποίο ζούσε μαζί με τον σύζυγό της Ντιέγκο Ριβέρα. 
Περιλαμβάνει πίνακες και των δύο ζωγράφων, φωτογραφίες και  προσωπικά τους αντικείμενα, 
όμως τόσο το ίδιο το σπίτι με το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα, όσο και ο κήπος του, αποτελούν δύο 
ξεχωριστά αξιοθέατα από μόνα τους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Πόλη του Μεξικού - Βασιλική Γουαδελούπης - Τεοτιχουακάν - Πόλη του Μεξικού 
Πρωινή αναχώρηση για την περίφημη Βασιλική της Γουαδελούπης, στην οποία βρίσκεται 
η εικόνα της Παναγίας που εμφανίστηκε στην κάπα του Ινδιάνου Χουάν Ντιέγκο το 1531. Εδώ 
θα επισκεφθούμε την παλιά (18ου αιώνα) και την σύγχρονη (περίπου 30 ετών) εκκλησία της 
Παναγίας - προστάτιδας του Μεξικού. Στη συνέχεια θα φθάσουμε στον μεγαλύτερο αρχαιολογικό 
χώρο του Μεξικού, το Τεοτιχουακάν, που βρίσκεται σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από την Πόλη 
του Μεξικού. Το Tεοτιχουακάν, ο "τόπος των θεών", που ήκμασε μεταξύ του 200 και του 650 μ.X., 
υπήρξε η αρχαία θρησκευτική πρωτεύουσα των Tεοτιχουακάνος και τόπος προσκυνήματος των 
Aζτέκων. H Λεωφόρος των Νεκρών που διασχίζει το κέντρο της πόλης έχει μήκος πέντε χιλιόμετρα 
και περιστοιχίζεται από θρησκευτικά και τελετουργικά συγκροτήματα, με εντυπωσιακότερα 
την Πυραμίδα του Ήλιου και την Πυραμίδα της Σελήνης. Επιστροφή στην Πόλη του Μεξικού και 
"κρατήστε" λίγη δύναμη για το βράδυ, γιατί η πόλη του Μεξικού δεν κοιμάται ποτέ... λένε.

4η μέρα: Πόλη του Μεξικού, Ολοήμερη εκδρομή Κουερναβάκα, Τάξκο
"Ασημένια Πόλη", έτσι ονομάζουν οι ντόπιοι το Τάξκο, το αποικιακό στολίδι που άφησαν πίσω 
τους οι Ισπανοί για να το επισκεφθούμε εμείς σήμερα σε μια αλησμόνητη ολοήμερη εκδρομή. Αρχικά 
θα  σταματήσουμε στην Κουερναβάκα (Cuernavaca), για να δούμε υπέροχα κτίρια και εξαιρετικά 
παλάτια, όπως αυτό του Κορτέζ. Φθάνουμε αργότερα στο Τάξκο, μια πόλη απλωμένη στις πλαγιές της 
Σιέρρα Μάδρε και στη μέση ενός εντυπωσιακού τοπίου που θυμίζει Ανδαλουσία. Τα σπίτια, τα οποία 
προστατεύονται ως εθνικά μνημεία, είναι κάτασπρα με κόκκινα κεραμίδια. Θα έχουμε μία αξέχαστη 
περιήγηση στην πόλη και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας στην Πόλη του Μεξικού. 
5η μέρα: Πόλη του Μεξικού - Πουέμπλα, Περιήγηση πόλης - Οαχάκα

Πρωινή αναχώρηση για την Πουέμπλα, την τέταρτη σε μέγεθος πόλη της χώρας, με τα χαρακτηριστικά 
της σπίτια καλυμμένα με πολύχρωμα πλακάκια της Talavera. Το ιστορικό της κέντρο, η Πλάζα ντε 
λα Κονστιτουσιόν και τα πολυάριθμα αποικιακά κτίρια έχουν ανακηρυχθεί μνημεία παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO. Μετά την περιήγησή μας αναχωρούμε για την Όαχάκα, πρωτεύουσα 
της ομώνυμης πολιτείας και γενέτειρα του δικτάτορα Πορφύριο Nτίαζ. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Στον ελεύθερό σας χρόνο κάντε βόλτες στο ιστορικό κέντρο της πόλης, εκεί όπου χτυπά 
η καρδιά της τοπικής ζωής και περπατήστε στην Καλέ Μασεντόνιο Αλκαλά, όπου υψώνονται οι 
χρωματιστές προσόψεις των παλαιών κατοικιών των Ισπανών πατρικίων. 

6η μέρα: Οαχάκα - Μόντε Αλμπάν - Οαχάκα 
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε το Mόντε Aλμπάν, το οποίο κτίστηκε στην κορυφή ενός λόφου και 
κυριάρχησε στην κοιλάδα της Oαχάκα. Είναι η πιο σημαντική πρώιμη εγκατάσταση, η κυριότερη 
πόλη και τελετουργικό κέντρο του κράτους των Zαποτέκων, με 16.000 κατοίκους ήδη το 200 π.X., 
με εντυπωσιακά ευρήματα και πολύχρωμα μωσαϊκά, με μεγαλοπρεπή οικοδομήματα, αστρονομικά 
παρατηρητήρια, ναούς και στάδια. Επιστροφή στην Όαχάκα και χρόνος για αγορές στο κέντρο της 
πόλης, όπου μπορείτε να βρείτε τοπικά χειροτεχνήματα και όμορφα σουβενίρ.

7η μέρα: Οαχάκα - Μίτλα - Τεχουαντεπέκ 
Το πρωί θα διασχίσουμε τη ραχοκοκαλιά της Σιέρα Μάδρε, περνώντας ανάμεσα από πανέμορφες 
περιοχές που σπάνια συναντούν οι ξένοι επισκέπτες. Πρώτος μας σταθμός ο αρχαιολογικός χώρος 
της προκολομβιανής πόλης Mίτλα, με τις περίπλοκες γεωμετρικές διακοσμήσεις των κτιρίων της. 
Στη συνέχεια φθάνουμε στην γραφική Τεχουαντεπέκ, όπου οι γυναίκες φορούν πολύχρωμες 
φορεσιές και μαγειρεύουν τα… ιγκουάνα με τον πιο νόστιμο τρόπο! Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Τεχουαντεπέκ - Σουμιδέρο - Σαν Κριστόμπαλ δε Λας Κάσας
Πρωινή αναχώρηση για το φαράγγι του Σουμιδέρο, το μεξικάνικο "Grand Canyon", έναν υδροβιότοπο 
ανείπωτης μαγείας, από τα ωραιότερα θαύματα της φύσης στο Μεξικό, το οποίο θα επισκεφθούμε 
και θα φωτογραφίσουμε κάνοντας μία βόλτα με σκάφος στον ποταμό Γκριχάλβα, ξεκινώντας από 
το Τσιάπα Ντε Γκόρζο. Συνεχίζουμε για το ορεινό Σαν Kριστόμπαλ δε Λας Kάσας, μέσα από μία 
πανέμορφη διαδρομή, διασχίζοντας παρθένα Ινδιάνικα βουνά και γραφικά χωριουδάκια. Άφιξη 
στην κτισμένη στα 2200 μέτρα περιοχή των Tσιάπας, την όμορφη και ρομαντική κωμόπολη του 
Μεξικού με τα ήσυχα δρομάκια, τα σπίτια, τις τοπικές αγορές και τον περίφημο Καθεδρικό ναό. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Σαν Κριστόμπαλ δε Λας Κάσας - Ινδιάνικο χωριό Σαν Χουάν Τσαμούλα - Εθνικός 
Δρυμός Άγουα Αζούλ - Παλένκε
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε το κοντινό ινδιάνικο χωριό Σαν Χουάν Τσαμούλα. Στη συνέχεια 
θα αναχωρήσουμε για το θαυμαστό Παλένκε, που για εκατοντάδες χρόνια ήταν χαμένο μέσα 
στην πυκνή ζούγκλα που το περιβάλει. Άλλοτε μυθικό βασίλειο, η μούσα του βασιλιά Πακάλ, που 
βασίλεψε από το 615 έως το 683 μ.Χ., αποτελεί την καρδιά του μεγάλου πολιτισμού των Mάγιας. 
Θα το πλησιάσουμε μέσω της κοιλάδας Oκόσινγκο και των 500 εντυπωσιακών καταρρακτών 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στη Νότια και Κεντρική Αμερική



15

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό •Ξενοδοχεία 5* στην 
Κανκούν και στην Πόλη του Μεξικού (το HILTON MEXICO CITY REFORMA 5*), 4* στις υπόλοιπες 
πόλεις εκτός της Τεχουαντεπέκ, που είναι 3* - το καλύτερο διαθέσιμο •Ημιδιατροφή καθημερινά, στην 
Κανκούν All Inclusive (εκτός ποτών) •Τα δείπνα στις 24/12 και 31/12 είναι κανονικά και όχι εορταστικά 
•Ασφαλή μεταφορικά μέσα για τις μετακινήσεις από/προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού και για όλες τις 
εσωτερικές μετακινήσεις του προγράμματος  •Επισκέψεις, περιηγήσεις, εκδρομές, όπως αναγράφονται 
στο πρόγραμμα •Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί •Έλληνας αρχηγός-συνοδός •Ενημερωτικά έντυπα •Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά: € 900 
•Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Άγουα Aζούλ ("Γαλάζια Νερά"), τους οποίους θα επισκεφθούμε και θα φωτογραφίσουμε, καθώς 
κυλούν πάνω στους γυμνούς βράχους. Άφιξη στο Παλένκε, το "οχυρωμένο σπίτι", όπου οι τάφοι των 
μεγάλων αρχηγών ανακαλύφθηκαν άθικτοι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

10η μέρα: Παλένκε, Περιήγηση - Καμπέτσε
O Πακάλ, η "Ασπίδα του Ήλιου", ο ιδρυτής του Παλένκε, έκτισε ένα πολυτελέστατο ανάκτορο και 
μια πυραμίδα-ναό: Στο εσωτερικό της πυραμίδας βρίσκεται ο νεκρικός θάλαμος του βασιλιά, όπως 
ενταφιάστηκε το 683 με κυρίαρχο χρώμα το έντονο κόκκινο και διάκοσμο από νεφρίτη. Το πρωί 
θα περπατήσουμε στην αρχαιολογική ζώνη του Παλένκε και θα ξεναγηθούμε στο συγκρότημα 
του Σταυρού: ένα αριστούργημα αρμονίας, όπου τα πάντα συνδυάζονται με μεγαλοπρέπεια. 
Ναοί, ανάκτορα, πυραμίδες, πλατείες και γήπεδο της πελότας, που κατασκευάστηκαν από το 600 
έως το 800 μ.X. Περισσότερο όμως χρόνο θα αφιερώσουμε στην πυραμίδα-ναό των επιγραφών 
με τη σαρκοφάγο του βασιλιά Πακάλ. Αργότερα, στις χρυσαφένιες παραλίες της χερσονήσου 
Γιουκατάν, θα συναντήσουμε την πόλη-κόσμημα Καμπέτσε, μία από τις ωραιότερες της χώρας. Θα 
επισκεφθούμε το ζωντανό ιστορικό της κέντρο και θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

11η μέρα: Καμπέτσε - Ουξμάλ - Καμπάχ - Μέριντα
Συνεχίζουμε σήμερα οδικώς για να επισκεφθούμε τις αρχαιότητες του Όυξμάλ, το οποίο βρίσκεται 
στο κέντρο ενός συμπλέγματος από κωμοπόλεις και που μαζί με την γειτονική Καμπάχ ήκμασαν 
κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα. Το ανάκτορο του κυβερνήτη, το σπίτι των περιστεριών, το 
τετράπλευρο των Καλογραιών, οι πυραμίδες, το σπίτι της Χελώνας και ο ναός της μαντείας, είναι 
μερικά από τα αξιοθέατα που θα επισκεφθούμε. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη Μέριντα, μια πόλη 
με υπέροχα αποικιακά κτίρια, πλούσιες αγορές και έντονη νυχτερινή ζωή. Άφιξη, περιήγηση στην 
πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

12η μέρα: Μέριντα - Τσιτσέν Ιτζά - Κολύμπι στη Σενότα Ik Kil -
Βαγιαδολίδ - Κανκούν
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε την αρχαιολογική ζώνη του Τσιτσέν Ιτζά με τις τεράστιες 
πυραμίδες και τα αφιερωμένα στους θεούς θυσιαστήρια. Ήταν η ιερότερη πόλη των Mάγιας και 
μετέπειτα πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο των Tολτέκων, κτισμένο τον 5ο π.X. αιώνα. Το Τσιτσέν 
Ιτζά θεωρείται υπόδειγμα αρχιτεκτονικής και εφαρμογής των επιστημονικών γνώσεων της εποχής. 
Γύρω στο 900 μ.X. εγκαταλείφθηκε από τους Mάγιας, αλλά έναν αιώνα αργότερα ανοικοδομήθηκε 
από τους Tολτέκους. Ό ναός Kουκουλκάν, το γήπεδο της μπάλας, ο ναός των Πολεμιστών και 
ο ναός του Ιαγουάρου είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα επισκεφθούμε στην περιοχή. Στα 
περίχωρα βρίσκεται ένα πηγάδι με ζοφερή όψη, που κάποτε συνδεόταν με ανθρωποθυσίες. Από 
εδώ προέρχεται το όνομα της πόλης, καθώς Τσιτσέν σημαίνει "στόμα πηγαδιού". Στη συνέχεια 
θα έχουμε την ευκαιρία να κολυμπήσουμε στην περίφημη σενότα/πηγάδι Ik Kil, που έχει διάμετρο 
60 μέτρα και βάθος 48 μέτρα. Η επιφάνεια του νερού βρίσκεται περίπου 26 μέτρα κάτω από το 
έδαφος και μία σκαλιστή σκάλα οδηγεί στην πλατφόρμα της κολύμβησης. Συνεχίζουμε για την 
κουκλίστικη πόλη Βαγιαδολίδ με το πανέμορφο ιστορικό της κέντρο. Μετά την επίσκεψή μας στην 
πόλη θα αναχωρήσουμε για Κανκούν στην πασίγνωστη Μεξικανική Ριβιέρα ή Riviera Mayas με τις 
ειδυλλιακές αμμουδιές και τα ζεστά νερά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Γουατεµάλα

Μπελίζ

Μέριντα
ΚανκούνΚανκούν

Πόλη ΜεξικούΠόλη Μεξικού

ΤεοτιχουακάνΤεοτιχουακάν

ΜΕΞΙΚΟ

Τάξκο
ΠουέμπλαΚουερναβάκα

Οαχάκα

ΤεχουαντεπέκΤεχουαντεπέκ
Σουμιδέρο
Σουμιδέρο

Σαν
Κριστόμπαλ

Σαν
Κριστόμπαλ

ΠαλένκεΠαλένκε

ΚαμπέτσεΚαμπέτσε

Μόντε ΑλμπάνΜόντε Αλμπάν

ΟυξμάλΟυξμάλ

ΚαμπάχΚαμπάχ

ΒαγιαδολίδΒαγιαδολίδ
Τσιτσέν

Ιτζά
Τσιτσέν

Ιτζά ΤουλούμΤουλούμ

Πτήσεις

22/12/21
LH 1285 ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 07.00΄ - 09.05΄

LH   498 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΠΟΛΗ ΜΕΞΙΚΟΥ 13.35΄ - 19.00΄

03/01/22 LH 4369* ΚΑΝΚΟΥΝ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 18.05΄ - 10.10΄+1

*OPERATED BY Eurowings Discover (ιδιοκτησία της Lufthansa)

04/01/22 LH 1282 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ 12.30΄ - 16.15΄

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στη Νότια και Κεντρική Αμερική

13η μέρα: Κανκούν - Τουλούμ, Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο - Κανκούν 
Πτήση για την Αθήνα
Νωρίς σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για τον αρχαιολογικό χώρο της Τουλούμ, της μοναδικής 
πόλης των Μάγιας που είναι κτισμένη στην ακτή. Το όνομά της σημαίνει "περίβολος" ή "τείχος". Ήταν 
μια από τις τελευταίες πόλεις των Μάγιας - άκμασε από το 1200 μ.Χ. μέχρι την άφιξη των Ισπανών 
- και τα αρχαιολογικά της μνημεία είναι πολύ καλά διατηρημένα. Αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο. Μετά την επίσκεψή 
μας θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο της Κανκούν και θα επιβιβαστούμε στην πτήση για την Αθήνα μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού.

14η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις: •Όι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, 
χωρίς να παραλειφθεί κάτι •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχώρηση: 22 Δεκεμβρίου - 14 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών* Μονόκλινο

 Για κρατήσεις (με προκαταβολή)
μέχρι 30/11

2235 2000 2790

 Για κρατήσεις 
από 01/12

2335 2100 2900
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Πόλη του Μεξικού, Πυραμίδες Τεοτιχουακάν, Βασιλική της Γουαδελούπης,
Μουσείο Φρίντα Κάλο, Κουερναβάκα, Τάξκο, Μέριδα, Τσιτσέν Ιτζά,

Βαγιαδολίδ, Τουλούμ, Πλάγια Ντελ Κάρμεν, Κανκούν

ΜΕΞΙΚΌ 5*

Πικάντικη σαν σάλσα, μεθυστική σαν τεκίλα, σουρεαλιστική σαν τον καμβά της Φρίντα Κάλο, αυτή η τεράστια 
χώρα, το Μεξικό, γεμίζει τις αισθήσεις, ενεργοποιεί τη διάνοια και τρέφει την ψυχή. 
Τα τοπία είναι επικά - από τις βόρειες ερήμους και τις χιονισμένες κορυφές της κεντρικής Σιέρα, στα υψίπεδα της 
ζούγκλας και τις νότιες παραλίες του Γιουκατάν. 
Προκολομβιανοί πολιτισμοί με τις τεράστιες πυραμίδες του Tεοτιχουακάν, τους εκπληκτικούς ναούς του Τσιτσέν 
Ιτζά και τις αμέτρητες άλλες αρχαιολογικές τοποθεσίες. 
Η ισπανική κληρονομιά είναι επίσης καλά συντηρημένη, με εκπληκτικές πόλεις που κτίστηκαν γύρω από σκιερές 
πλατείες και ασβεστωμένες εκκλησίες.
Για εκείνους που θέλουν να ζήσουν τον κοσμοπολίτικο αέρα, να επιδοθούν σε ατελείωτο σνόρκελινγκ ή απλά να 
χαλαρώσουν σε αμμώδεις παραλίες, το Γιουκατάν και η Μεξικάνικη Ριβιέρα της Καραϊβικής είναι ο απόλυτος 
ταξιδιωτικός προορισμός με ξενοδοχεία υψηλής κλάσης, τυρκουάζ νερά που κρύβουν τον εκθαμβωτικό 
υποβρύχιο κόσμο των κοραλλιογενών υφάλων, λευκές αμμουδιές και πυκνή ζούγκλα!!!

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στη Νότια και Κεντρική Αμερική

ΟΙ  ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ  ΣΤΙΓΜΕΣ  ΜΑΣ:

• Διαμονή στο ξενοδοχείο Hilton Mexico City Reforma 5* στην Πόλη του Μεξικού 
• Διαμονή στο ξενοδοχείο Catalonia Royal Tulum 5* στην Τουλούμ και αλλαγή του χρόνου στην πιο ακριβή περίοδο 
   της Μεξικανικής Ριβιέρας!!! 
• Ημιδιατροφή καθημερινά στην Πόλη του Μεξικού και All Inclusive στην Τουλούμ  
• Επίσκεψη στο Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο με τα σημαντικότερα ευρήματα των προκολομβιανών πολιτισμών 
   της χώρας
• Επίσκεψη στο Μουσείο της Φρίντα Κάλο 
• Επίσκεψη στην Βασιλική της Γουαδελούπης και στο Τεοτιχουακάν, τον "τόπο των θεών", τον μεγαλύτερο 
   αρχαιολογικό χώρο του Μεξικού
• Όλοήμερη εκδρομή στην Κουερναβάκα και την "Ασημένια Πόλη", το Τάξκο
• Επίσκεψη στην αποικιακή πόλη Μέριντα
• Επίσκεψη στο Τσιτσέν Ιτζά, την ιερότερη πόλη των Mάγιας και μετέπειτα πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο των 
   Tολτέκων
• Κολύμπι στην περίφημη Σενότα Ik Kil 
• Επίσκεψη στην κουκλίστικη πόλη Βαγιαδολίδ 
• Επίσκεψη στην αρχαία πόλη-θέρετρο Tουλούμ, που συνδυάζει τον πολιτισμό, την ιστορία και μια από τις 
   καλύτερες παραλίες του Μεξικού στην Μεξικανική Ριβιέρα, την Riviera Mayas 
• Επίσκεψη στην πανέμορφη Πλάγια Ντελ Κάρμεν
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός

Χερσόνησος Γιουκατάν, Riviera Mayas
Πρωτοχρονιά στην εξωτική Τουλούμ!!!
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1η μέρα: Αθήνα - Πόλη του Μεξικού/Μέξικο Σίτι
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την πρωτεύουσα 
του Μεξικού, την Πόλη του Μεξικού/το Μέξικο Σίτι. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Πόλη του Μεξικού, Περιήγηση πόλης, Εθνικό Ανθρωπολογικό 
Μουσείο, Μουσείο Φρίντα Κάλο
Η Πόλη του Μεξικού δική σας! Το ενδιαφέρον μας σήμερα επικεντρώνεται στο 
παλιό ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας, εκεί όπου κτυπά η καρδιά της πόλης, 
στην θρυλική πλατεία Τσόκαλο (Zocalo), που ήταν το τελετουργικό κέντρο της 
πρωτεύουσας των Αζτέκων - της Τενοτστιτλάν - όπου θα ανακαλύψουμε υπέροχα 
κτίρια εποχής που καθρεπτίζουν έντονα το παρελθόν της. Θα δούμε μεταξύ άλλων το 
Προεδρικό Μέγαρο με τις περίφημες τοιχογραφίες του Nτιέγκο Pιβέρα (συντρόφου 
της Φρίντα Κάλο), τον εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό που θεμελίωσε ο Κορτέζ το 
1525, το ανάκτορο των Καλών Τεχνών, το Δημαρχείο, τις λεωφόρους Χουάρεθ και 
Λα ρε Φορμόν κ.ά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το άκρως ενδιαφέρον Εθνικό 
Ανθρωπολογικό Μουσείο το οποίο στεγάζει τα σημαντικότερα ευρήματα των 
προκολομβιανών πολιτισμών της χώρας (Αζτέκοι, Μάγιας, Ζαποτέκοι, Όλμέκοι 
κλπ. - κλειστό κάθε Δευτέρα). Τέλος, θα επισκεφθούμε το περίφημο μουσείο της 
Φρίντα Κάλο (Frida Kahlo), που ήταν το σπίτι στο οποίο ζούσε μαζί με τον σύζυγό 
της Ντιέγκο Ριβέρα. Περιλαμβάνει πίνακες και των δύο ζωγράφων, φωτογραφίες 
και  προσωπικά τους αντικείμενα, όμως τόσο το ίδιο το σπίτι με το χαρακτηριστικό 
μπλε χρώμα, όσο και ο κήπος του, αποτελούν δύο ξεχωριστά αξιοθέατα από μόνα 
τους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Πόλη του Μεξικού, Βασιλική Γουαδελούπης - Τεοτιχουακάν - Πόλη 
του Μεξικού 
Αναχώρηση για την πρώτη μας επίσκεψη στην περίφημη Βασιλική της 
Γουαδελούπης, στην οποία βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας που εμφανίστηκε στην 
κάπα του Ινδιάνου Χουάν Ντιέγκο το 1531. Εδώ θα επισκεφθούμε την παλιά (18ου 
αιώνα) και την σύγχρονη (περίπου 30 ετών) εκκλησία της Παναγίας - προστάτιδας 
του Μεξικού. Στη συνέχεια θα φθάσουμε στον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο 
του Μεξικού, το Τεοτιχουακάν, που βρίσκεται σε απόσταση 50 χιλιομέτρων 
από την Πόλη του Μεξικού. Το Tεοτιχουακάν, ο "τόπος των θεών", που ήκμασε 
μεταξύ του 200 και του 650 μ.X., υπήρξε η αρχαία θρησκευτική πρωτεύουσα των 
Tεοτιχουακάνος και τόπος προσκυνήματος των Aζτέκων. H Λεωφόρος των Νεκρών 
που διασχίζει το κέντρο της πόλης έχει μήκος πέντε χιλιόμετρα και περιστοιχίζεται 
από θρησκευτικά και τελετουργικά συγκροτήματα, με εντυπωσιακότερα την 

Πυραμίδα του Ήλιου και την Πυραμίδα της Σελήνης. Επιστροφή στην Πόλη του 
Μεξικού και "κρατήστε" λίγη δύναμη για το βράδυ, γιατί η πόλη του Μεξικού δεν 
κοιμάται ποτέ... λένε.

4η μέρα: Πόλη του Μεξικού, Ολοήμερη εκδρομή Κουερναβάκα, Τάξκο
"Ασημένια Πόλη", έτσι ονομάζουν οι ντόπιοι το Τάξκο, το αποικιακό στολίδι 
που άφησαν πίσω τους οι Ισπανοί για να το επισκεφθούμε εμείς σήμερα σε μια 
αλησμόνητη ολοήμερη εκδρομή. Αρχικά θα  σταματήσουμε στην Κουερναβάκα 
(Cuernavaca), για να δούμε υπέροχα κτίρια και εξαιρετικά παλάτια, όπως αυτό 
του Κορτέζ. Φθάνουμε αργότερα στο Τάξκο, μια πόλη απλωμένη στις πλαγιές της 
Σιέρρα Μάδρε και στη μέση ενός εντυπωσιακού τοπίου που θυμίζει Ανδαλουσία. 
Τα σπίτια, τα οποία προστατεύονται ως εθνικά μνημεία, είναι κάτασπρα με κόκκινα 
κεραμίδια. Θα έχουμε μία αξέχαστη περιήγηση στην πόλη και θα επιστρέψουμε 
στο ξενοδοχείο μας στην Πόλη του Μεξικού. 

5η μέρα: Πόλη του Μεξικού - Μέριντα - Τσιτσέν Ιτζά - Κολύμπι στη Σενότα Ik 
Kil - Βαγιαδολίδ - Τουλούμ  
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Μέριντα, μια πόλη με υπέροχα 
αποικιακά κτίρια, πλούσιες αγορές και έντονη νυχτερινή ζωή. Άφιξη και περιήγηση 
στην "Λευκή πόλη", κατά τη διάρκεια της οποίας θα διασχίσουμε τη λεωφόρο 
Μοντέχο όπου βρίσκονται μερικά από τα πιο όμορφα αποικιακά κτίρια της πόλης, 
θα δούμε το Μνημείο της πατρίδας, τον Καθεδρικό ναό, την κεντρική πλατεία και 
άλλα αξιοθέατα. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την αρχαιολογική ζώνη 
του Τσιτσέν Ιτζά με τις τεράστιες πυραμίδες και τα αφιερωμένα στους θεούς 
θυσιαστήρια. Ήταν η ιερότερη πόλη των Mάγιας και μετέπειτα πολιτιστικό και 
θρησκευτικό κέντρο των Tολτέκων, κτισμένο τον 5ο π.X. αιώνα. Το Τσιτσέν Ιτζά 
θεωρείται υπόδειγμα αρχιτεκτονικής και εφαρμογής των επιστημονικών γνώσεων 
της εποχής. Γύρω στο 900 μ.X. εγκαταλείφθηκε από τους Mάγιας, αλλά έναν αιώνα 
αργότερα ανοικοδομήθηκε από τους Tολτέκους. Ό ναός Kουκουλκάν, το γήπεδο 
της μπάλας, ο ναός των Πολεμιστών και ο ναός του Ιαγουάρου είναι μερικά από τα 
αξιοθέατα που θα επισκεφθούμε στην περιοχή. Στα περίχωρα βρίσκεται ένα πηγάδι 
με ζοφερή όψη, που κάποτε συνδεόταν με ανθρωποθυσίες. Από εδώ προέρχεται το 
όνομα της πόλης, καθώς Τσιτσέν σημαίνει "στόμα πηγαδιού". Μετά την επίσκεψή 
μας στον αρχαιολογικό χώρο θα έχουμε την ευκαιρία να κολυμπήσουμε στην 
περίφημη σενότα/πηγάδι Ik Kil, που έχει διάμετρο 60 μέτρα και βάθος 48 μέτρα. 
Η επιφάνεια του νερού βρίσκεται περίπου 26 μέτρα κάτω από το έδαφος και μία 
σκαλιστή σκάλα οδηγεί στην πλατφόρμα της κολύμβησης. Συνεχίζουμε για την 
κουκλίστικη πόλη Βαγιαδολίδ με το πανέμορφο ιστορικό της κέντρο. Επίσκεψη 
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό •Τέσσερις 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο HILTON MEXICO CITY REFORMA 5* στην Πόλη του Μεξικού 
•Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CATALONIA ROYAL TULUM 5* στην Τουλούμ •Ημιδιατροφή 
καθημερινά στην Πόλη του Μεξικού •All Inclusive στο ξενοδοχείο στην Τουλούμ (εκτός ποτών) 
•Ασφαλή μεταφορικά μέσα για τις μετακινήσεις από/προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού και για όλες τις 
εσωτερικές μετακινήσεις του προγράμματος •Επισκέψεις, περιηγήσεις, εκδρομές, όπως αναγράφονται 
στο πρόγραμμα •Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί •Έλληνας αρχηγός-συνοδός •Ενημερωτικά έντυπα •Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά: 
€ 880 •Τοπικοί φόροι € 250 Πέσος (περίπου €11),  πληρώνονται τοπικά •Ό,τι δεν αναγράφεται στο 
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

στην πόλη και αναχώρηση για την Τουλούμ, ένα από τα κορυφαία τουριστικά 
θέρετρα της Καραϊβικής. Η αρχαία αυτή πόλη-θέρετρο βρίσκεται στην Χερσόνησο 
Γιουκατάν και συνδυάζει τον πολιτισμό, την ιστορία και μια από τις καλύτερες 
παραλίες σε ολόκληρο το Μεξικό στην πασίγνωστη Μεξικανική Ριβιέρα ή Riviera 
Mayas με τις ειδυλλιακές αμμουδιές και τα ζεστά νερά. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Τουλούμ  
Πρωινή επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Τουλούμ, της μοναδικής πόλης 
των Μάγιας που είναι κτισμένη στην ακτή. Το όνομά της σημαίνει "περίβολος" ή 
"τείχος". Ήταν μια από τις τελευταίες πόλεις των Μάγιας - άκμασε από το 1200 
μ.Χ. μέχρι την άφιξη των Ισπανών - και τα αρχαιολογικά της μνημεία είναι πολύ 
καλά διατηρημένα. Αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 
UNESCO και ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

7η-8η μέρα: Τουλούμ  
Δύο μέρες ελεύθερες για χαλάρωση και κολύμπι στις κατάλευκες αμμουδερές 
παραλίες με τους φοίνικες και τα κρυστάλλινα νερά.  

9η μέρα: Τουλούμ - Πλάγια Ντελ Κάρμεν - Κανκούν - Πτήση για Αθήνα 
Σήμερα το πρωί αναχωρούμε οδικώς και κινούμαστε παραλιακά. Από το ξενοδοχείο 
στην Τουλούμ μέχρι την  Κανκούν μεσολαβούν περίπου 100 χιλιόμετρα ακτής. Θα 
κάνουμε μια σύντομη  στάση στην Πλάγια Ντελ Κάρμεν, ένα επίσης αναπτυγμένο 
τουριστικό θέρετρο με πολλά ξενοδοχεία, μπαρ εστιατόρια, καταστήματα, 
μπουτίκ κλπ. και θα συνεχίσουμε μέχρι το αεροδρόμιο της Κανκούν, απ’ όπου θα 
επιβιβαστούμε στην πτήση επιστροφής για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.  

10η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις: Όι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν 
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό.

Πτήσεις

24/12/21 LH 1285 ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 05.45΄ - 08.20΄

24/12/21 LH   498 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ 12.35΄ - 19.10΄

01/01/22 LX 8025 ΚΑΝΚΟΥΝ - ΖΥΡΙΧΗ 21.10΄ - 15.15΄+1

02/01/22 LX 1838 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 20.55΄ - 01.05΄

Αναχώρηση: 24 Δεκεμβρίου - 10 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών Μονόκλινο
3490 3150 4370

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Γουατεµάλα

Μπελίζ

ΜέρινταΜέριντα

ΚανκούνΚανκούν

Πόλη ΜεξικούΠόλη Μεξικού

ΤεοτιχουακάνΤεοτιχουακάν

ΜΕΞΙΚΟ

Τάξκο
Κουερναβάκα

Τσιτσέν
Ιτζά

Τσιτσέν
Ιτζά ΤουλούμΤουλούμ

Πλ. ντε Κάρμεν
ΒαγιαδολίδΒαγιαδολίδ
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Αβάνα, Βινιάλες, Πινάρ ντελ Ρίο, Γκουαμά, Κόλπος των Χοίρων, Σιενφουέγος, 
Τρινιδάδ, Σάντα Κλάρα, Βαραδέρο

ΚΌΎΒΑ

Κούβα… ένα κόσμημα στην θάλασσα της Καραϊβικής, μια χώρα με πλούσια ιστορία, φυσική ομορφιά, 
υπέροχες παραλίες και αυθεντικούς, απλούς και φιλόξενους ανθρώπους. 

Η μουσική και ο χορός κυριαρχούν παντού. 
Η γενική ατμόσφαιρα της χώρας μας μεταφέρει στη δεκαετία του 1960, μας το θυμίζουν άλλωστε και τα 

αυτοκίνητα-αντίκες που κυκλοφορούν ακόμα στους δρόμους της. 
Ένας προορισμός ιδιαίτερος και μοναδικός στον κόσμο σας περιμένει και εμείς γνωρίζουμε τον καλύτερο τρόπο 

για να σας δείξουμε όλες του τις ομορφιές

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στη Νότια και Κεντρική Αμερική

ΟΙ  ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ  ΣΤΙΓΜΕΣ  ΜΑΣ:

• 4 Διανυκτερεύσεις στην Αβάνα στο ξενοδοχείο Melia Havana 5* ή στο Iberostar Grand Packard 5* με επιβάρυνση, 
 κατόπιν ζήτησης 
• 1 Διανυκτέρευση με ημιδιατροφή στο Τρινιδάδ στο ξενοδοχείο Memories Trinidad de Mar 4* ή στο Melia San   
 Carlos στο Σιενφουέγος
• 2 Διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο ξενοδοχείο Melia Peninsula 5* all inclusive 
• Επίσκεψη στο Μουσείο της Habana Club για να γνωρίσουμε την ιστορία και τον τρόπο παραγωγής του ρούμι 
• Βόλτα με αμερικάνικα αυτοκίνητα-αντίκες για να απολαύσουμε την ατμοσφαιρική Αβάνα των ΄60ς 
• Θέα της κοιλάδας Βινιάλες από το παρατηρητήριο Λος Χασμίνες (Los Jazmines) 
• Βαρκάδα στο υπόγειο ποτάμι της Σπηλιάς του Ινδιάνου με τους σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες
• Επίσκεψη σε παρασκευαστήριο πούρων για να γνωρίσουμε τον τρόπο επεξεργασίας και τυποποίησης των   
 φημισμένων χειροποίητων πούρων της Κούβας
• Βόλτα με ταχύπλοα στα κανάλια του Εθνικού Πάρκου Γκουαμά για να δούμε την αρχιτεκτονική των Ινδιάνων   
 Ταΐνος
• Επίσκεψη στο Εκτροφείο Κροκοδείλων στο Εθνικό Πάρκο Γκουαμά
• Διαδρομή μέχρι τον περίφημο Κόλπο των Χοίρων και επίσκεψη στο μουσείο de la Intervención στην Playa Giron  
 αφιερωμένο στην αποτυχημένη απόβαση των Αμερικάνων στο νησί το 1961 
• Πολύ έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας και Κουβανός επίσημος ξεναγός

Το διαμάντι της Καραϊβικής
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1η μέρα: Αθήνα - Αβάνα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Κούβας, την Αβάνα, μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Αβάνα, Ξενάγηση
Η σημερινή μας ξενάγηση στην παλιά και την μοντέρνα πόλη της Αβάνας ξεκινά από την Πλατεία της 
Επανάστασης με το μνημείο του Χοσέ Μαρτί και τις τεράστιες προσωπογραφίες του Τσε Γκεβάρα 
και του Καμίλο Σιενφουέγος, γνωστή από τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και τις ομιλίες του Φιντέλ 
Κάστρο. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το αριστοκρατικό προάστιο Μιραμάρ, που πριν την 
επανάσταση ήταν τόπος κατοικίας πλούσιων επιχειρηματιών, με την επιβλητική Πέμπτη λεωφόρο, 
αντίστοιχη με εκείνην της Νέας Υόρκης. Θα δούμε το ιστορικό κτίριο του Πανεπιστημίου της Αβάνας, 
θα διασχίσουμε τη "σύγχρονη" συνοικία Βεδάδο και την περίφημη παραλιακή λεωφόρο Μαλεκόν 
(Malecón) και θα καταλήξουμε στην πλατεία του Καπιτωλίου - πιστό αντίγραφο του αντίστοιχου της 
Όυάσινγκτον των ΗΠΑ. Μπαίνουμε πλέον στην Habana Vieja/Παλιά Αβάνα, προστατευόμενη από την 
UNESCO ως πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας, η οποία φιλοξενεί μερικά από τα ωραιότερα 
αποικιακά κτίρια της Καραϊβικής. Θα επισκεφθούμε την μοναδική ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της 
Καραϊβικής - τον Άγιο Νικόλαο - και στη συνέχεια, περπατώντας, θα δούμε την Πλατεία του Αγίου 
Φραγκίσκου της Ασίζης (Plaza de San Francisco de Asis), την Παλιά Πλατεία (Plaza Vieja), την Πλατεία 
των Όπλων (Plaza de las Armas), την Πλατεία του Καθεδρικού (Plaza de la Catedral) και τον "ναΐσκο" 
Templete. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο της Habana Club, όπου θα μυηθούμε στην 
ιστορία της παραγωγής του ρούμι και θα έχουμε τη δυνατότητα να το γευθούμε και θα καταλήξουμε 
στο φρούριο El Moro με τη μαγευτική του θέα, καθώς βρίσκεται σε περίοπτη θέση στον λόφο πάνω 
από την είσοδο του λιμανιού. Γεύμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα 
θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ατμοσφαιρική Αβάνα των ΄60ς κάνοντας μία βόλτα με 
αμερικάνικα αυτοκίνητα-αντίκες της δεκαετίας του ΄50. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα: Αβάνα, Ημερήσια Εκδρομή Βινιάλες/Πινάρ ντελ Ρίο
Πρωινή αναχώρηση για τη δυτικότερη επαρχία της Κούβας, το Πινάρ δελ Ρίο (Pinar del Rio), όπου 
καλλιεργούνται καπνά για τα καλύτερα πούρα στον κόσμο. Επίσκεψη σε παρασκευαστήριο 
πούρων, όπου θα γνωρίσουμε τον τρόπο επεξεργασίας και τυποποίησης των φημισμένων 
χειροποίητων πούρων της Κούβας από πραγματικούς τεχνίτες του είδους και συνεχίζουμε 
για την μαγευτική κοιλάδα Βινιάλες. Η βόλτα μας εδώ θα σας μείνει αξέχαστη: πράσινοι βελούδινοι 
λοφίσκοι, γνωστοί με το όνομα μογκότες (mogotes) που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον 
κόσμο, ξεπηδούν από την κοιλάδα κατάφυτοι και σχεδόν απόκοσμοι… πανύψηλα φοινικόδεντρα, 
καταρράκτες και υπόγειες σπηλιές με ποτάμια συνθέτουν ένα τοπίο πραγματικά υπέροχο. Επίσκεψη 
στην τεράστια Τοιχογραφία/Βραχογραφία της Προϊστορίας και στη Σπηλιά του Ινδιάνου με τους 
σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες, για να διασχίσουμε με μικρή βάρκα το υπόγειο ποτάμι της. Γεύμα 
σε τοπικό εστιατόριο μέσα σε ένα μοναδικό περιβάλλον με ζωντανή μουσική. Επιστρέφοντας στην 
Αβάνα, θα σταματήσουμε στο παρατηρητήριο Λος Χασμίνες (Los Jazmines) με την εκπληκτική θέα σε 
ολόκληρη την κοιλάδα Βινιάλες. Άφιξη στην Αβάνα και χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ σας προτείνουμε 
να κάνετε μια βόλτα στην Habana Vieja και να απολαύστε τα αγαπημένα ποτά του Έρνεστ Χέμινγουεϊ: 
daiquirí (ντάκουιρι) στο Floridita και mojito (μοχίτο) στο Bodeguita del Medio.
4η μέρα: Αβάνα, Ελεύθερη μέρα
Ημέρα ελεύθερη στην Αβάνα για να απολαύσουμε την μοναδική αυτή πόλη με την γοητεία των ́ 60ς, να 

περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο, να φωτογραφίσουμε τις απόκρυφες γωνιές της, να κάνουμε 
τα ψώνια μας και να δοκιμάσουμε υπέροχα κοκτέιλ με τους ήχους ζωντανής μουσικής στα δεκάδες 
μπαράκια. 
5η μέρα: Αβάνα - Γκουαμά - Κόλπος των Χοίρων/Πλάγια Χιρόν, Επίσκεψη στο μουσείο 
Intervención - Σιενφουέγος - Τρινιδάδ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την Χερσόνησο Ζαπάτα, όπου θα επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο 
Γκουαμά (Guamá), το οποίο έχει χαρακτηρισθεί από την UNESCO ως σημαντική βιόσφαιρα για το 
περιβάλλον. Πρόκειται για μια τεράστια λιμνοθάλασσα, που σχηματίζεται από εκβολές ποταμών και 
ενώνεται με την θάλασσα στο σημείο του Κόλπου των Χοίρων. Στην είσοδο του πάρκου βρίσκεται 
το Εκτροφείο Κροκοδείλων, το οποίο θα επισκεφθούμε. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε με ταχύπλοα 
σκάφη στα κανάλια του πάρκου για να δούμε την αρχιτεκτονική των Ινδιάνων Ταΐνος, τα γλυπτά που 
απεικονίζουν σκηνές της καθημερινότητάς τους, καθώς και την αναπαράσταση Ινδιάνικου χωριού με 
τις καλύβες κατασκευασμένες σε δεκάδες νησίδες που συνδέονται με την όχθη με ξύλινα μονοπάτια-
γέφυρες. Μετά την επίσκεψή μας θα αναχωρήσουμε για τον Κόλπο των Χοίρων, που είναι γνωστός 
από την ομώνυμη, αποτυχημένη απόβαση των Αμερικάνων στο νησί το 1961. Στην Playa Giron θα 
επισκεφθούμε το τοπικό μουσείο με φωτογραφίες και πολεμικό εξοπλισμό της εποχής (Museo de la 
Intervención). Συνεχίζουμε για το Σιενφουέγος, το "Μαργαριτάρι του Νότου" όπως αποκαλείται, λόγω 
της ομορφιάς του ιστορικού του κέντρου-μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η πόλη 
ιδρύθηκε το 1819 από Γάλλους αποίκους και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας. 
Κατά τη διάρκεια της πανοραμικής μας ξενάγησης στην πόλη θα σταματήσουμε στο θέατρο Τομάς 
Τερί και στο εντυπωσιακό Παλάθιο ντε Βάγιε, αριστούργημα εκλεκτικισμού - συνδυασμός ρομανικής, 
γοτθικής, ενετικής και μαυριτανικής τεχνοτροπίας. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας στη χερσόνησο 
Ανκόν στο Τρινιδάδ. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
*** Ανάλογα την ημερομηνία αναχώρησης η διανυκτέρευση μπορεί να γίνει στο Σιενφουέγος και 
μετάβαση την επόμενη ημέρα το πρωί στο Τρινιδάδ
6η μέρα: Τρινιδάδ - Σάντα Κλάρα - Καρντένας - Βαραδέρο
Σήμερα το πρωί θα γνωρίσουμε  το γραφικό, αποικιακό Τρινιδάδ, την πόλη που ίδρυσαν οι Ισπανοί 
στις αρχές του 16ου αιώνα και η UNESCO την έχει περιλάβει στον κατάλογο των πόλεων παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα περπατήσουμε στην Plaza Mayor, την κεντρική πλατεία της πόλης θα 
επισκεφθούμε το ρομαντικό μουσείο, το σπίτι του παλιού ευγενούς Μπρινιέ και τον ενοριακό ναό 
Σαντίσιμα Τρινιδάδ, ενώ, στο παραδοσιακό καφενείο-μπαρ La Canchánchara, θα απολαύσουμε το 
τοπικό ποτό από ρούμι, μέλι και λεμόνι που έδιναν οι αποικιοκράτες στους σκλάβους για να πάρουν 
δυνάμεις και να αντέξουν τη σκληρή δουλειά στις φυτείες. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στα γραφικά 
πλακόστρωτα σοκάκια με τα πολύχρωμα μαγαζιά ή για ψώνια στα υπαίθρια παζάρια. Συνεχίζουμε 
για τη Σάντα Κλάρα, την πόλη που σχετίστηκε άμεσα με τον μεγάλο επαναστάτη-σύμβολο, τον Τσε 
Γκεβάρα. Θα επισκεφθούμε τον μουσειακό χώρο με το μαυσωλείο του Τσε και των συντρόφων του 
που σκοτώθηκαν στη Βολιβία τον Όκτώβριο του 1967, καθώς και τα 4 βαγόνια από το θωρακισμένο 
τραίνο του δικτάτορα Μπατίστα που εκτροχιάστηκε από τον Τσε και τους Μπαρμπούδος του στις 
29/9/1958. Αναχώρηση μέσω της αποικιακής πόλης Καρντένας για το κοσμοπολίτικο θέρετρο και 
τη μαγευτική παραλία του Βαραδέρο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Σημειώστε ότι όλα τα γεύματα και τα ποτά στο ξενοδοχείο του Βαραδέρο 
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή!
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου σταθμού με 
SWISS ή TURKISH AIRLINES •4 διανυκτερεύσεις στην Αβάνα στο ξενοδοχείο MELIA HAVANA 5* 
ή στο IBEROSTAR GRAND PACKARD 5* με επιβάρυνση, κατόπιν ζήτησης •1 Διανυκτέρευση με 
ημιδιατροφή στο Τρινιδάδ στο ξενοδοχείο MEMORIES TRINIDAD DE MAR 4* ή στο MELIA SAN 
CARLOS στο Σιενφουέγος •2 διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο ξενοδοχείο MELIA PENINSULA 
5* all inclusive •1 διανυκτέρευση στη Ζυρίχη στο ξενοδοχείο Courtyard by Marriott Zurich North 
4* •Πρωινό καθημερινά και επτά (7) γεύματα (2 γεύματα στην Αβάνα - ένα κατά την επίσκεψη  της 
πόλης και ένα στην ολοήμερη εκδρομή, ημιδιατροφή στο Τρινιδάδ ή το Σιενφουέγος και All inclusive 
στο Βαραδέρο). Στη Ζυρίχη μόνο πρωινό •Όλες οι μεταφορές, ξεναγήσεις και εκδρομές, όπως 
αναγράφονται στο πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Βόλτα στην Αβάνα με παλιά 
Αμερικάνικα αυτοκίνητα •Όλες οι είσοδοι, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •Πολύ έμπειρος 
Έλληνας συνοδός του γραφείου μας και Κουβανός επίσημος ξεναγός •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών •Βίζα Κούβας*
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: + € 710 •Όσα τα γεύματα δεν 
αναγράφονται στο πρόγραμμα •Φόρος 30€ (Health tax) •Προσωπικά έξοδα, προαιρετικές εκδρομές 
ή δραστηριότητες, που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα ή αναγράφονται ως προαιρετικά, 
προτεινόμενα κλπ.

7η μέρα: Βαραδέρο, Ελεύθερη μέρα 
(Προαιρετική κρουαζιέρα με Καταμαράν στο Κάγιο Μπλάνκο)
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε μία από τις πιο όμορφες παραλίες της Κούβας. Μπορείτε να 
επιδοθείτε σε διάφορες προαιρετικές θαλάσσιες δραστηριότητες, να κάνετε μια βόλτα στο τοπικό 
παζάρι ή να επισκεφθείτε το Δελφινάριο. Εμείς προτείνουμε κρουαζιέρα με Καταμαράν στο Κάγιο 
Μπλάνκο (Cayo Blanco, Λευκό Νησάκι), ένα καταπράσινο νησί με χρυσή άμμο και εξωτική παραλία 
με γαλαζοπράσινα πεντακάθαρα νερά! Η εκδρομή ξεκινά το πρωί από τη Μαρίνα του Βαραδέρο 
και περιλαμβάνει απεριόριστα τοπικά κοκτέιλ και αναψυκτικά στο σκάφος, καθώς και φαγητό με 
θαλασσινά στο Κάγιο Μπλάνκο. Στάση σε έναν κοραλλιογενή ύφαλο, όπου θα σας δοθεί χρόνος 
και εξοπλισμός (μάσκες, προσωπικοί αναπνευστήρες και βατραχοπέδιλα) για να εξερευνήσετε τον 
ύφαλο και την πολύχρωμη υποβρύχια ζωή γύρω του. Στο Κάγιο θα υπάρχει χρόνος για κολύμπι και 
ηλιοθεραπεία. Συμπεριλαμβάνεται μεσημεριανό γεύμα με φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο το απόγευμα. 
8η μέρα: Βαραδέρο - Ματάνσας - Αεροδρόμιο Αβάνας - Πτήση για Ζυρίχη
Ελεύθερος χρόνος το πρωί για μια τελευταία βουτιά και γεύμα, ανάλογα με την ώρα της αναχώρησης. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Αβάνας μέσω μιας ενδιαφέρουσας διαδρομής στη βόρεια ακτογραμμή. 
Θα δούμε τις παλιές αντλίες άντλησης πετρελαίου, θα περάσουμε από την πόλη Ματάνσας, που 
θεωρείται η πόλη της διανόησης και θα κάνουμε μία στάση στην γέφυρα του Μπακουρανάο για να 
απολαύσουμε τη μοναδική θέα της περιοχής. Άφιξη στο αεροδρόμιο και πτήση για την Ζυρίχη.
9η μέρα: Ζυρίχη
Άφιξη στη Ζυρίχη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
10η μέρα: Ζυρίχη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα. 

Σημειώσεις: •Όι ανωτέρω εκδρομές και επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά •Εάν κατά την ημέρα της προγραμματισμένης επίσκεψης κάποιος από τους αναγραφόμενους 
χώρους είναι κλειστός, θα αντικατασταθεί με άλλον (όπου αυτό είναι εφικτό) •Τελικό πρόγραμμα με 
το ενημερωτικό σας.

Πτήσεις
με 

Swiss

23/12/21 LX 1843 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 09.00 - 10.50΄

23/12/21 LX 8032* ΖΥΡΙΧΗ - ΑΒΑΝΑ 13:15 - 18:35΄

* Operated by Edelweiss Air

30/12/21 LX 8033* ΑΒΑΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 20.05 - 15.05+1

 * Operated by Edelweiss Air

 01/01/22 LX 1842 ΖΥΡΙΧΗ- ΑΘΗΝΑ 17.50 - 21.25΄

Πτήσεις
με 

Swiss

30/12/21 LX 1843 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 09.00 - 10.50΄

30/12/21 LX 8032* ΖΥΡΙΧΗ - ΑΒΑΝΑ 13.15 - 18.35΄

* Operated by Edelweiss Air

06/01/22 LX 8033* ΑΒΑΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 20.05 - 15.05+1

 * Operated by Edelweiss Air

 08/01/22 LX 1838 ΖΥΡΙΧΗ- ΑΘΗΝΑ 12.50 - 16.25΄

Πτήσεις
με 

Turkish 
Airlines

 02/01/22 TK1844 ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21:35 - 00:10

03/01/22 TK 183 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΒΑΝΑ 02:05 - 07:45΄

10/01/22 TK 183 ΑΒΑΝΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 09:15 - 10:10 

 08/01/22 TK1849 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 14:40 - 15:05΄

Αναχώρηση: 23,30 Δεκεμβρίου, 02 Ιανουαρίου - 10 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

 Eιδική προσφορά για τις 
12 πρώτες κρατήσεις 

Δίκλινο
3ο άτομο 

έως 12 ετών
Μονόκλινο

Αναχώρηση
 23, 30 Δεκεμβρίου 

1695 1645 2095

Αναχώρηση
02 Ιανουαρίου 1050 1000 1400

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

ΚΟΥΒΑΚΟΥΒΑ

ΤρινιδάδΤρινιδάδ

Πινάρ ντελ ΡίοΠινάρ ντελ Ρίο

Αβάνα

ΒαραδέροΒαραδέρο

Γκουαμά

ΣιενφουέγοςΚόλπος
των Χοιρών

Κόλπος
των Χοιρών

ΜατάνσαςΜατάνσας
ΒινιάλεςΒινιάλες

ΚαρντέναςΚαρντένας

Κάγιο ΜπλάνκοΚάγιο ΜπλάνκοΚάγιο ΜπλάνκοΚάγιο Μπλάνκο

Σάντα ΚλάραΣάντα Κλάρα

*Για την έκδοση Βίζας απαιτείται Φωτοτυπία Διαβατηρίου με απαραίτητη 6μηνη ισχύ 
από την ημερομηνία της αναχώρησης

 Δυνατότητα διαμονής κατόπιν ζήτησης στην Αβάνα στο ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο Iberostar Grand 
Packard 5* με επιβάρυνση +280€ κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο και +540€ σε μονόκλινο
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• Με δύο διανυκτερεύσεις στην Αρεκίπα... και διαμονή στο καταπληκτικό Ξενοδοχείο 
Sumaq 5* στο Άγουας Καλιέντες - την πόλη κάτω από το Μάτσου Πίτσου

• Δυνατότητα πτήσης πάνω από τα γεωγλυφικά σχήματα της Νάσκα
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Λίμα, Πουέρτο Μαλντονάδο, Ζούγκλα Αμαζονίου, Κούσκο, Ιερή Κοιλάδα των Ίνκας, 
Πισάκ, Όγιανταϊτάμπο, Μάτσου Πίτσου, Ράκτσι, Ανταχουαγλίγιας, Σιλλουστάνι, 

Πούνο, Λίμνη Τιτικάκα/Νησιά Όύρος, Παράκας, Νησιά Μπαγιέστας, Αρεκίπα

ΝΌΤΙΌ ΠΕΡΌΎ 5* 
Αμαζόνιος, Αρεκίπα

Περού: Ένας καλά κρυμμένος θησαυρός...
Μια χώρα με προγονικούς μύθους, θρύλους και ιστορία χιλιάδων ετών, απολαμβάνει 11 ζώνες οικοσυστημάτων 
με τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό κλίματος. Από τις ερήμους και τις οάσεις στις ακτές του Ειρηνικού, μέχρι 
τα πυκνά δάση του Αμαζονίου κατά μήκος των τροπικών Άνδεων (της μακρύτερης οροσειράς του πλανήτη) και 
από τα βαθύτερα φαράγγια του κόσμου, μέχρι την υψηλότερη πλεύσιμη λίμνη, το Περού, με έκταση μικρότερη 
του 1% του πλανήτη, καταφέρνει να φιλοξενεί το ένα έκτο όλων των ειδών του φυτικού κόσμου. Σπάνιες μουσικές 
παρελάσεις, προαιώνια και ανόθευτα ήθη και έθιμα, μυστηριώδεις σχηματισμοί, ενεργειακά κέντρα, τόποι ιεροί, 
μοναδικά μνημεία που άλλα επέζησαν ανέπαφα από τους Ισπανούς αποικιστές και άλλα αποτέλεσαν θεμέλια 
δικών τους κτισμάτων, ένα πολιτισμικό κράμα αυτοχθόνων πολιτισμών και αποικιοκρατικών δομών, μοναδικές 
γεύσεις και απίθανοι χρωματικοί συνδυασμοί, όλα σε αυτήν την χώρα εκπλήσσουν ευχάριστα τους επισκέπτες!

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στη Νότια και Κεντρική Αμερική

ΟΙ  ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ  ΣΤΙΓΜΕΣ  ΜΑΣ:

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 5*, εκτός από την 1η μέρα στη Λίμα, που είναι ξενοδοχείο 4* 
• Δύο διανυκτερεύσεις σε lodge πολυτελείας στον Αμαζόνιο 
• Διαμονή στο καταπληκτικό Ξενοδοχείο Sumaq 5* στο Άγουας Καλιέντες - την πόλη κάτω από το Μάτσου Πίτσου - και   
   όχι …κάπου στην Ιερή Κοιλάδα, κερδίζοντας αρκετό χρόνο την επόμενη μέρα για την επίσκεψή μας στο Μάτσου Πίτσου 
• Δύο διανυκτερεύσεις στην πανέμορφη "Λευκή πόλη" Αρεκίπα, και όχι μία όπως σε άλλα προγράμματα
• Ημιδιατροφή καθημερινά, πλήρης διατροφή στην ζούγκλα του Αμαζονίου
• Πολλαπλές εξορμήσεις στη ζούγκλα του Αμαζονίου - βαρκάδες, πεζοπορίες και η μοναδική εμπειρία της θέασης του 
   θόλου του τροπικού δάσους από τις Αερογέφυρες και τις Πλατφόρμες Παρατήρησης (Canopy Walkway)
• Ξενάγηση στο θρησκευτικό κέντρο των Ίνκας, το Κούσκο
• Επίσκεψη στην πολύχρωμη ινδιάνικη αγορά του Πισάκ και στην αρχαιολογική περιοχή Όγιανταϊτάμπο με την υπέροχη 
   ακρόπολη
• Εκπληκτική διαδρομή με τραίνο μέσα από τις Περουβιανές Άνδεις και κατά μήκος της Ιερής Κοιλάδας των Ίνκας και του 
   ποταμού Όυρουμπάμπα
• Ξενάγηση στην "Χαμένη πόλη των Ίνκας", το Μάτσου Πίτσου
• Επίσκεψη στον ναό του θεού Βιρακόχα στο Ράκτσι και στην "Καπέλα Σιστίνα των Άνδεων" στο Ανταχουαγλίγιας
• Κρουαζιέρα στην πανέμορφη λίμνη Tιτικάκα με επισκέψεις στα περίφημα πλωτά νησιά Oύρος φτιαγμένα από καλάμι 
   τοτόρα
• Επίσκεψη στο Σιλλουστάνι, την νεκρόπολη για τους ηγέτες και την ανώτατη τάξη του προ-Ίνκας πολιτισμού των Κόγιας
• Ξενάγηση στην Αρεκίπα με επίσκεψη στο περίφημο Μοναστήρι Σάντα Καταλίνα και στο μουσείο των Ιερών των 
   Άνδεων, με την "Χουανίτα", την "παρθένα των πάγων", την πιο καλοδιατηρημένη γυναικεία μούμια του κόσμου 
• Διαδρομή κατά μήκος του Ειρηνικού ωκεανού με εναλλασσόμενες εικόνες ερημικών τοπίων, μικρών οάσεων και 
   γραφικών χωριών
• Κρουαζιέρα γύρω από τα νησιά Μπαγιέστας, έναν σημαντικό υδροβιότοπο της χώρας με χιλιάδες πουλιά (πιγκουίνους, 
   γλάρους, πελεκάνους κλπ.), αλλά και φώκιες και θαλάσσιους λέοντες (εντός της τιμής και όχι προαιρετική εκδρομή, 
   όπως σε άλλα προγράμματα) 
• Δυνατότητα πτήσης πάνω από τα αινιγματικά γεωγλυφικά σχήματα της Νάσκα
• Ξενάγηση στη Λίμα και επίσκεψη στο μουσείο Λάρκο 
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός

1η μέρα: Αθήνα - Λίμα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα του Περού, τη Λίμα. Άφιξη, συνάντηση με τον τοπικό μας 
αντιπρόσωπο, μεταφορά και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο στην περιοχή του αεροδρομίου. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Σημείωση: Επιλέγουμε να διανυκτερεύσουμε κοντά στο αεροδρόμιο λόγω της αυριανής μας πτήσης για το Πουέρτο Μαλντονάδο/Αμαζόνιο, έτσι ώστε 
να μην χρειαστεί να ξυπνήσουμε πάρα πολύ νωρίς το πρωί και να χάσουμε χρόνο στην κίνηση της πόλης.  
2η μέρα: Λίμα - Πουέρτο Μαλντονάδο, Περίπατος στην ζούγκλα, βαρκάδα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Πουέρτο Μαλντονάδο, την "πρωτεύουσα της βιοποικιλότητας", που βρίσκεται στη συμβολή δύο παραποτάμων 
του Αμαζονίου, του Μάντρε ντε Ντίος και του Ταμποπάτα. Φθάνοντας, μία 25λεπτη περίπου πλεύση στον ποταμό Μάντρε ντε Ντίος θα μας οδηγήσει 
στο lodge, που βρίσκεται κρυμμένο μέσα στην ζούγκλα. Άφιξη, τακτοποίηση στα δωμάτια και γεύμα. Στη συνέχεια, με τους εξειδικευμένους τοπικούς 
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ξεναγούς της ζούγκλας, θα περπατήσουμε μέσα στα φυσικά μονοπάτια και θα γνωρίσουμε τα 
περίπλοκα οικοσυστήματα της λεκάνης του Αμαζονίου. Και το σούρουπο, καθώς τα ζώα και τα πουλιά 
της μέρας δίνουν τη θέση τους στα νυχτόβια είδη, θα επιβιβαστούμε σε βάρκα για να αναζητήσουμε τα 
καϊμάν που παραμονεύουν στις όχθες του ποταμού, να απολαύσουμε ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα 
και να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα αστέρια του νοτίου ημισφαιρίου. Επιστροφή στο lodge για 
δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Πουέρτο Μαλντονάδο, Λίμνη Σάντοβαλ, Canopy Walkway/Αερογέφυρες και 
Πλατφόρμες Παρατήρησης του Θόλου του Τροπικού Δάσους 
Σήμερα το πρωί θα εισχωρήσουμε στα βάθη του δάσους. Περπατώντας σε ειδικά μονοπάτια και με τους 
εξειδικευμένους ξεναγούς της ζούγκλας να μας δίνουν διάφορες πληροφορίες σχετικά με την τοπική 
χλωρίδα και την πανίδα, θα φθάσουμε στην μαγευτική λίμνη Σάντοβαλ (Sandoval) με τα κρυστάλλινα 
νερά, που περιβάλλεται από έλη και γιγαντιαία δέντρα. Στη συνέχεια, η διαδρομή μας με τα ξύλινα 
σκάφη ανάμεσα στα μαγκρόβια της λίμνης Σάντοβαλ, θα μας δώσει την ευκαιρία να παρατηρήσουμε 
κοκκινολαίμηδες παπαγάλους, μακάος, τουκάν, χελώνες, κόκκινες μαϊμούδες, μακάος, αλιγάτορες 
κλπ. Αν μάλιστα είμαστε τυχεροί, πιθανόν να συναντήσουμε και τις υπό εξαφάνιση γιγάντιες βίδρες. 
Επιστροφή στο lodge για γεύμα και ανάπαυση. Το απόγευμα η 20λεπτη βαρκάδα μας κατά μήκος του 
ποταμού Madre de Dios θα μας οδηγήσει στο σημείο από το οποίο θα ξεκινήσουμε το συναρπαστικό 
"Inkaterra Canopy Walkway": με αφετηρία τον ύψους 38 μέτρων πύργο, θα περπατήσουμε στο δίκτυο 
των επτά οικολογικά κατασκευασμένων κρεμαστών γεφυρών που αιωρούνται πάνω από το έδαφος 
και συνδέουν τις οκτώ πλατφόρμες παρατήρησης, από τις οποίες θα απολαύσουμε "αφ΄ υψηλού" 
τον θόλο του τροπικού δάσους - ένας μοναδικός τρόπος για να αντιληφθεί κανείς το κολοσσιαίο του 
μέγεθος. Μετά από αυτήν την πραγματικά συγκλονιστική εμπειρία θα επιστρέψουμε στο lodge για 
δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Πουέρτο Μαλντονάδο - Κούσκο 
Σήμερα το πρωί θα μεταβούμε με πλοιάρια στο λιμάνι και από εκεί στο αεροδρόμιο για την πτήση μας 
στο γραφικό Κούσκο, την αρχαιότερη πρωτεύουσα της Αμερικής και θρησκευτικό κέντρο των Ίνκας 
(μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO). Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Απόγευμα ελεύθερο για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο με φολκλορικό 
Show. Διανυκτέρευση.  
5η μέρα: Κούσκο 
Πρωινή ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την πλατεία των Όπλων με τον 
επιβλητικό Καθεδρικό ναό από κόκκινο γρανίτη, καθώς και τον σημαντικότερο ναό των Ίνκας στο 
Κούσκο, τον ναό του Ήλιου (Κορικάντσα, Koricancha), πάνω στον οποίο οι Δομινικανοί έκτισαν τον 
ναό του Σάντο Ντομίνγκο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Κένκο (λαβύρινθο), το Ταμποματσάι, ένα 
μεγαλιθικό μνημείο με τις τρεις ιερές πηγές των Ίνκας, το κόκκινο φρούριο Πούκα Πουκάρα, καθώς 
και το φημισμένο φρούριο και θρησκευτικό χώρο του Σαξαϊουαμάν (Sacsayhuamán), διάσημο για 
την κοσμική του ενέργεια. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα τοπικό εργαστήριο τέχνης των Ίνκας, όπου 
θα πάρουμε μια ιδέα των διαφόρων χρήσεων των Περουβιανών φυσικών προϊόντων (φυτά, φρούτα, 
λαχανικά, μεταξύ άλλων) των θρεπτικών, θεραπευτικών και καλλυντικών ιδιοτήτων τους. Το βράδυ 
δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Κούσκο - Ιερή Κοιλάδα - Πισάκ - Ογιανταϊτάμπο - Άγουας Καλιέντες
Πρωινή αναχώρηση για την Ιερή Κοιλάδα των Ίνκας, περιοχή πλούσια σε νερό, καλλιέργειες και 

αλάτι. Στάση στην πολύχρωμη ινδιάνικη αγορά του Πισάκ (Pisac), που έλκει χιλιάδες επισκέπτες 
και έμπορους με πολύχρωμες παραδοσιακές φορεσιές. Συνεχίζουμε για την πολύ ενδιαφέρουσα 
αρχαιολογική περιοχή Όγιανταϊτάμπο (Ollantaytambo), όπου θα θαυμάσουμε τον ναό του Ήλιου 
στην υπέροχη ακρόπολή της. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Όγιάντα 
(Ollanta) και θα επιβιβαστούμε στο τραίνο Voyager, που μέσα από την υπέροχη θέα των Περουβιανών 
Άνδεων και κατά μήκος του ποταμού Όυρουμπάμπα, θα μας οδηγήσει στο Άγουας Καλιέντες (την 
πόλη κάτω από το Μάτσου Πίτσου). Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο σε τοπικό 
εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Άγουας Καλιέντες - Μάτσου Πίτσου - Κούσκο
Σήμερα το πρωί θα περπατήσουμε μια μικρή απόσταση μέχρι τον σταθμό των λεωφορείων και θα 
επιβιβαστούμε στο πουλμανάκι που θα μας οδηγήσει στην "Χαμένη πόλη των Ίνκας", το μυστηριακό 
οχυρό του Mάτσου Πίτσου στις Περουβιανές Άνδεις. Συνάντηση με τον τοπικό συνοδό και ξενάγηση 
στην ακρόπολη (περίπου 2,5 ώρες). Το διασημότερο αξιοθέατο της Νοτίου Αμερικής αποτέλεσε χώρο 
λατρείας, αστρονομικό παρατηρητήριο και εξοχική κατοικία του μεγαλύτερου αυτοκράτορα των Ίνκας, 
του Πατσακούτι. Κτισμένη στη ράχη ενός βουνού και πέραν της υπέροχης θέας, η αρχαία ακρόπολη 
είναι γεμάτη πύργους, ιερά μνημεία, ναούς, σπίτια και ανάκτορα, τα οποία προσέφεραν πολύτιμες 
πληροφορίες για τη θρησκευτική και πολιτιστική ζωή των Ίνκας. Μετά το τέλος της ξενάγησης, θα 
επιστρέψουμε στο Άγουας Καλιέντες και θα επιβιβαστούμε στο τραίνο Voyager μέχρι το Όγιανταϊτάμπο, 
απ΄ όπου οδικώς θα φθάσουμε στο Κούσκο. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Κούσκο - Ράκτσι - Ανταχουαγλίγιας - Πούνο
Μέσα από μια πολύωρη, όμορφη και εντυπωσιακή διαδρομή με φόντο τις χιονισμένες Άνδεις και 
με επιλεγμένες στάσεις και επισκέψεις, όπως στον ναό του θεού Βιρακόχα στο Ράκτσι (Racchi) και 
στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου στο Ανταχουαγλίγιας (Andahuaylillas), την επονομαζόμενη "Καπέλα 
Σιστίνα των Άνδεων", θα κατευθυνθούμε σήμερα προς το Πούνο (Puno), που βρίσκεται στις όχθες της 
λίμνης Tιτικάκα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Πούνο, Νησιά Ούρος - Σιλλουστάνι - Αρεκίπα
Σήμερα το πρωί θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία κρουαζιέρα στην πανέμορφη λίμνη Tιτικάκα, 
που βρίσκεται σε υψόμετρο 3.814 μέτρων. Το πλοιάριο θα μας φέρει στα περίφημα "χειροποίητα" 
πλωτά νησιά Oύρος (κατασκευασμένα από καλάμια Tοτόρα), που κατοικούνται από την ομώνυμη 
φυλή. Επιστρέφοντας, θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν και θα αναχωρήσουμε για το Σιλλουστάνι, την 
νεκρόπολη για τους ηγέτες και την ανώτατη τάξη του προ-Ίνκας πολιτισμού των Κόγιας, που βρίσκεται 
σε ένα οροπέδιο των Άνδεων, δίπλα στην όμορφη λίμνη Όυμάγιο (Umayo). Εκεί θα δούμε τους 
τεράστιους ταφικούς πύργους, που ονομάζονται τσούλπας (chullpas) - μερικοί εξ αυτών φτάνουν τα 12 
μέτρα σε ύψος και έχουν διάμετρο 7,50 μέτρα - οι οποίοι χρονολογούνται από το 600 έως το 800 μ.Χ. 
Συνεχίζουμε για το αποικιακό διαμάντι της χώρας, την Αρεκίπα. Η "Λευκή πόλη", όπως επονομάζεται 
καθότι είναι κτισμένη από λευκή ηφαιστειακή πέτρα, βρίσκεται σε υψόμετρο 2.360 μέτρων και ατενίζει 
τα χιονοσκέπαστα γύρω ηφαίστεια. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Αρεκίπα 
Η σημερινή πρωινή μας περιήγηση θα ξεκινήσει από τις περιοχές Carmen Alto και Yanahuara, 
απ΄ όπου θα θαυμάσουμε από ψηλά την Αρεκίπα, καθώς και τα ηφαίστεια Μίστι, Τσατσάνι και 
Πίτσου Πίτσου. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς την κεντρική πλατεία (Πλάζα δε Άρμας), που 
περιβάλλεται από τα πιο αντιπροσωπευτικά κτίρια της πόλης. Συνεχίζουμε με το συγκρότημα του 



27

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στη Νότια και Κεντρική Αμερική

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου σταθμού •Διαμονή σε 
ξενοδοχεία 5*, εκτός από την πρώτη μέρα στη Λίμα, που είναι ξενοδοχείο 4* στην περιοχή του αεροδρομίου (2 
Διαν/σεις στην Λίμα, 2 Διαν/σεις στο Πουέρτο Μαλντονάδο, 3 Διαν/σεις στο Κούσκο, 1 Διαν/ση στο Άγουας 
Καλιέντες, 1 Διαν/ση στο Πούνο, 1 Διαν/ση στο Παράκας και 2 Διαν/σεις Αρεκίπα (όχι μία, όπως σε άλλα 
προγράμματα) •Διαμονή σε lodge πολυτελείας στον Αμαζόνιο •Εσωτερικές πτήσεις •Ημιδιατροφή καθημερινά 
•Πλήρης διατροφή στην ζούγκλα του Αμαζονίου •Μεταφορές, ξεναγήσεις, επισκέψεις, όπως αναγράφονται στο 
πρόγραμμα •Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών •Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά: € 900 
•Πτήση πάνω από τα αινιγματικά γεωγλυφικά σχήματα της Νάσκα: + € 200 •Ό,τι δεν αναγράφεται στο 
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Μοναστηριού της Σάντα Καταλίνα (Santa Catalina), που ιδρύθηκε το 1580, με τα γραφικά σοκάκια 
και τις πλατείες της - ένα ολόκληρο χωριό αποκλεισμένο από την υπόλοιπη πόλη με μεγάλο τοίχος. 
Τέλος, θα επισκεφθούμε το μουσείο των Ιερών των Άνδεων (Museum Santuarios Andinos), στο οποίο 
φυλάσσεται η πιο καλοδιατηρημένη γυναικεία μούμια του κόσμου η "Χουανίτα", η "παρθένα των 
πάγων" - ένα κορίτσι 12-15 ετών, που θυσιάστηκε από τους Ίνκας ως προσφορά στους θεούς τους 
περί το 1450. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Αρεκίπα - Λίμα - Παράκας 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πρωινή πτήση για Λίμα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση 
για Παράκας - μια διαδρομή περίπου 4 ωρών προς τα νότια της χώρας, κατά μήκος του Ειρηνικού 
ωκεανού, με εναλλασσόμενες εικόνες ερημικών τοπίων, μικρών οάσεων και γραφικών χωριών. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
12η μέρα: Παράκας - Νησιά Μπαγιέστας -
Δυνατότητα πτήσης πάνω από τα αινιγματικά γεωγλυφικά σχήματα της Νάσκα -  Λίμα
Πρωινή κρουαζιέρα γύρω από τα νησιά Μπαγιέστας. Πρόκειται για έναν σημαντικό υδροβιότοπο 
της χώρας - οι βραχονησίδες φιλοξενούν χιλιάδες πουλιά, όπως πιγκουίνους, γλάρους, πελεκάνους 
κλπ., αλλά και φώκιες και θαλάσσιους λέοντες. Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να φωτογραφήσουμε 
και το περίφημο "Κηροπήγιο", ένα γεωγλυφικό πάνω σε αμμόλοφο, παρόμοιο με τα αντίστοιχα της 
Νάσκα σε σχήμα κηροπηγίου (ή τρίαινας). Μετά το τέλος της κρουαζιέρας επιστροφή στη Λίμα. Για 
όσους επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής πτήσης πάνω από τα οροπέδιο της Νάσκα με 
τα μοναδικά γεωγλυφικά σχήματα (αξίας 200€). Από το μικρό αεροδρόμιο του Πίσκο θα επιβιβαστούμε 
σε μικρά αεροπλάνα για μία πτήση διάρκειας δύο περίπου ωρών. Κάποιοι λένε ότι τα σχήματα τα 
έφτιαξαν εξωγήινοι, άλλοι ότι τα δημιούργησαν οι ντόπιοι ιθαγενείς, το μόνο σίγουρο είναι ότι το θέαμα 
από ψηλά είναι φανταστικό και δεν πρέπει να το χάσετε… Προσγείωση στο αεροδρόμιο του Πίσκο 
και οδική αναχώρηση για τη Λίμα με στάση για γεύμα σε τοπικό εστιατόριο κατά τη διάρκεια της 
διαδρομής. Την προκολομβιανή περίοδο η περιοχή στην οποία σήμερα βρίσκεται η Λίμα κατοικούσαν 
ιθαγενείς φυλές, που τον 15ο αιώνα ενσωματώθηκαν στην αυτοκρατορία των Ίνκας. Η Λίμα ιδρύθηκε 
στις 18 Ιανουαρίου του 1535 από τον Ισπανό κατακτητή (κονκισταδόρ) Φρανσίσκο Πισάρο, ο οποίος 
επέλεξε την κοιλάδα του ποταμού Ρίμακ για να ιδρύσει την πρωτεύουσά του με την ονομασία "Σιουδάδ 
ντε λος Ρέγιες", δηλαδή "Πόλη των Βασιλέων. Το 1543 ορίσθηκε πρωτεύουσα της Αντιβασιλείας του 
Περού και η πόλη άνθισε κατά την διάρκεια του επόμενου αιώνα, όντας το κέντρο ενός εκτεταμένου 
εμπορικού δικτύου που την ένωνε με την υπόλοιπη Αμερική, την Ευρώπη και την Άπω Ανατολή. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
13η μέρα: Λίμα, Ξενάγηση - Αθήνα 
Check out από το ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στην αποικιακή, αλλά και στην σύγχρονη 
πόλη. Θα περάσουμε από τις αριστοκρατικές συνοικίες Μιραφλόρες (Miraflores) και Αγίου Ισίδωρου 
(San Isidro) και θα φθάσουμε στην Πλατεία των Όπλων (Plaza de Armas), όπου θα υπάρχει χρόνος 
για φωτογραφίες με φόντο την εκπληκτική αποικιακή αρχιτεκτονική των γύρω κτιρίων. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το εντυπωσιακό μοναστήρι του Σαν Φρανσίσκο με τη διάσημη βιβλιοθήκη και 
τις κατακόμβες του. Έχοντας εξερευνήσει το ιστορικό κέντρο της πόλης, θα κατευθυνθούμε προς 
το μουσείο Λάρκο (Larco), στο οποίο στεγάζονται οι ασύγκριτες ιδιωτικές συλλογές θησαυρών 
του αρχαίου Περού. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού.

Πτήσεις

23/12/21 KL 1572 ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 05.45΄ - 08.20΄

23/12/21 KL   743 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΛΙΜΑ 12.35΄ - 19.10΄

04/01/22 KL   744 ΛΙΜΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 21.10΄ - 15.15΄+1

05/01/22 KL 1581 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 20.55΄ - 01.05΄

Αναχώρηση: 23 Δεκεμβρίου - 14 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών* Μονόκλινο

 Για κρατήσεις (με προκαταβολή)
μέχρι 30/11 

2979 2690 3859

 Για κρατήσεις 
από 01/12

3169 2870 3990

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
*Σημειώστε ότι στο Περού σπάνια διατίθενται τρίκλινα δωμάτια. Συνήθως είναι τα ίδια standard 
δίκλινα δωμάτια με προσθήκη ενός επιπλέον πτυσσόμενου κρεβατιού, με αποτέλεσμα η 
χωρητικότητα του δωματίου να μειώνεται.

ΠΕΡΟΥ

Πουέρτο
Μαλντονάδο

Κούσκο

Πισάκ

Λίμα

Παράκας

Μάτσου Πίτσου
Άγουας Καλιέντες

Λίμνη
Τιτικάκα
Λίμνη
Τιτικάκα

Αρεκίπα

ΒΟΛΙΒΙΑ

Ιερή Κοιλάδα 

Ανταχουαγλίγιας

Ογιανταϊτάμπο
Ράκτσι

Νησιά
Ούρος
Νησιά
ΟύροςΠούνο

Σιλλουστάνι

Νησιά
Μπαγιέστας

Νησιά
Μπαγιέστας

Νάσκα

14η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις: •Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και η σειρά των επισκέψεων πιθανόν να αλλάξει 
χωρίς να παραληφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα. •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό.

Τα Ξενοδοχεία μας
Πουέρτο Μαλντονάδο: Inkaterra Hacienda Concepcion

Κούσκο: Palacio del Inka, a Luxury Collection 5*
Άγουας Καλιέντες: Sumaq Machu Picchu  5*

Πούνο: Ghl Hotel Lago Titicaca 5*
Αρεκίπα: Costa del Sol Hotel Wyndham 5*

Παράκας: Aranwa Paracas Resort & Spa 5*
Λίμα: Costa Del Sol Hotel Wyndham - Lima Airport 4*

Λίμα-Μιραφλόρες: Casa Andina Premium Miraflores 5*
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ΚΌΛΌΜΒΙΑ
Πανόραμα

1η μέρα: Αθήνα - Μπογκοτά   
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την 
πρωτεύουσα της Κολομβίας, την Μπογκοτά. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μπογκοτά - Ζιπακίρα - Βίγια Ντε Λέιβα
Πρωινή αναχώρηση με κατεύθυνση βόρεια και προορισμό τη Ζιπακίρα. Μετά από 
περίπου μιάμιση ώρα θα φθάσουμε στον εντυπωσιακό υπόγειο Καθεδρικό ναό 
φτιαγμένο από αλάτι - ένα πραγματικό επίτευγμα μηχανικής. Το όνομα Ζιπακίρα 
αναφέρεται στον Ζίπα, τον αρχηγό της φυλής των Μουίσκα και των πλούσιων 
αυτών ορυχείων αλατιού. Η επίσκεψη στον πελώριο Καθεδρικό ναό ξεκινάει 
από τη σήραγγα με τους 14 Σταθμούς του Δρόμου του Σταυρού, που οδηγεί στον 
φωτισμένο θόλο. Θα δούμε επίσης τον τεράστιο σταυρό που είναι σκαλισμένος στον 
αλατούχο βράχο, καθώς και τα τρία κλίτη του Καθεδρικού, που αντιπροσωπεύουν 
τη γέννηση, τη ζωή και τον θάνατο του Ιησού. Στον κεντρικό ναό βρίσκεται ο κύριος 
βωμός, πάνω από τον οποίο έχει λαξευτεί ο μεγαλύτερος σταυρός από αλάτι στον 
κόσμο, ύψους 16 μέτρων και πλάτους 10 μέτρων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το αλατωρυχείο με το εξαιρετικό αμφιθέατρο των διακοσίων θέσεων, που φιλοξενεί 
προβολές ταινιών και διάφορες εκδηλώσεις (επιδείξεις μόδας κλπ.). Αναχώρηση 
για την γραφική κωμόπολη Βίγια Ντε Λέιβα, ένα μικρό αποικιακό διαμάντι. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα: Βίγια Ντε Λέιβα - Μπογκοτά 
Σήμερα το πρωί θα περπατήσουμε στο υπέροχο ιστορικό κέντρο της πόλης με τα 

ισπανικού τύπου σπιτάκια και τα πλακόστρωτα σοκάκια. Ακολουθεί επίσκεψη στο 
μουσείο απολιθωμάτων, που βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη και αναχώρηση 
για Μπογκοτά. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.  
4η μέρα: Μπογκοτά, Ξενάγηση, Μουσείο Χρυσού - Μεντεγίν
Η σημερινή ξενάγησή μας στην πόλη ξεκινά από το ιστορικό της κέντρο, γνωστό ως 
La Candelaria. Αυτό το παλαιό προάστιο έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
ιστορία της χώρας και αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα ισπανικής αποικιακής 
αρχιτεκτονικής. Στη συνέχεια θα δούμε την κεντρική Πλατεία Μπολιβάρ (Plaza de 
Bolívar), όπου βρίσκεται το άγαλμα του Σιμόν Μπολιβάρ, του ηγέτη για τον αγώνα 
ανεξαρτησίας των περιοχών που σήμερα αποτελούν την Κολομβία, τον Ισημερινό, 
το Περού, την Βολιβία, την Βενεζουέλα και τον Παναμά. Το αρχικό όνομα της 
πλατείας ήταν Πλάζα Μαγιόρ (Plaza Mayor). Χρησιμοποιήθηκε για πολιτικούς και 
στρατιωτικούς σκοπούς, υπήρξε τόπος εμπορίου και ταυρομαχιών, αλλά και τόπος 
εκτελέσεων. Ό Καθεδρικός ναός στην ανατολική πλευρά της πλατείας, βρίσκεται στο 
ίδιο σημείο στο οποίο είχε κατασκευαστεί η πρώτη εκκλησία της Μπογκοτά το 1539 
και στεγάζει μια σημαντική συλλογή θρησκευτικών αντικειμένων. Ακριβώς δίπλα 
βρίσκεται το Capilla del Sagrario, ένα στολίδι θρησκευτικής αρχιτεκτονικής, που 
επίσης στεγάζει πολύτιμα έργα αποικιακής θρησκευτικής τέχνης. Το Καπιτώλιο, 
που κατασκευάστηκε στο διάστημα 1847-1926 με εμφανείς αναγεννησιακές και 
νεοκλασικές επιρροές, είναι έδρα του Κογκρέσου και της Γερουσίας. Γύρω από την 
Plaza de Bolívar υπάρχουν πολλά σημαντικά κτίρια, όπως το Δικαστικό Μέγαρο, το 

Μπογκοτά, Ζιπακίρα, Βίγια Ντε Λέιβα, Μεντεγίν, Γκουατάπε/Βράχος Πενιόν, Σάντα Μάρτα, Πάρκο Ταϊρόνα, Καρθαγένη

Η Κολομβία, η χώρα που πήρε το όνομά της από τον εξερευνητή 
του Νέου Κόσμου Χριστόφορο Κολόμβο, είναι ένας τόπος 
αντιθέσεων με εναλλαγές βουνών, κοιλάδων και παραλιών με δύο 
θαλάσσια μέτωπα: το ένα στην Καραϊβική θάλασσα και το άλλο 
στον Ειρηνικό ωκεανό.
Το El Dorado, η πατρίδα του χρυσού των Ισπανών κονκισταδόρων, 
η χώρα με τα ομορφότερα σμαράγδια του κόσμου και του 
γευστικότατου καφέ, η γενέτειρα του Γκραμπριέλ Γκαρσία 
Μαρκές και του Φερνάντο Μποτέρο, εκπλήσσει ευχάριστα κάθε 
επισκέπτη: οι προκολομβιανοί πολιτισμοί, η αποικιακή ιστορία 
και ο σύγχρονος κόσμος δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα 
εντυπώσεων, που μας προ(σ)καλεί για συνεχείς εξερευνήσεις. 
Ξεκινώντας από την κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα Μπογκοτά με 
το εκπληκτικό Μουσείο Χρυσού και την κοντινή της Ζιπακίρα με 
τον εντυπωσιακό υπόγειο Καθεδρικό ναό φτιαγμένο από αλάτι, 
φθάνουμε στην γραφική αποικιακή κωμόπολη Βίγια Ντε Λέιβα, 
επισκεπτόμαστε το αναγεννημένο Μεντεγίν, το πανέμορφο 
χωριό Γκουατάπε με τον γρανιτένιο βράχο Πενιόν, τον πρώτο 
Ισπανικό οικισμό στην Κολομβία, την υπέροχη Σάντα Μάρτα, το 
εκπληκτικής ομορφιάς παράκτιο Εθνικό Πάρκο Ταϊρόνα με τις 
ονειρικές αμμουδιές, τα γαλαζοπράσινα νερά, τους κοραλλιογενείς 
υφάλους και την πλούσια βλάστηση και καταλήγουμε στην εξωτική 
Καρθαγένη, με την γοητεία της αποικιακής της αρχιτεκτονικής, τη 
ζωντάνια της νυχτερινής της ζωής, την εξαιρετική της κουζίνα και 
τις θαυμάσιες παραλίες στα ζεστά νερά της Καραϊβικής.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στη Νότια και Κεντρική Αμερική

ΟΙ  ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ  ΣΤΙΓΜΕΣ  ΜΑΣ:

• Δύο διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, την Μπογκοτά
• Επίσκεψη στο Μουσείο Χρυσού και στο Μουσείο Μποτέρο στην Μπογκοτά
• Επίσκεψη στον εντυπωσιακό υπόγειο Καθεδρικό ναό φτιαγμένο από αλάτι στην  
 Ζιπακίρα
• Επίσκεψη και διανυκτέρευση στην γραφική κωμόπολη  Βίγια Ντε Λέιβα 
• Δύο διανυκτερεύσεις στο Μεντεγίν και Ειδική Ξενάγηση Κοινωνικού   
 Μετασχηματισμού της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Κολομβίας 
• Επίσκεψη στον γρανιτένιο βράχο Πενιόν (El Peñón de Guatapé) και στο γραφικό  
 χωριό Γκουατάπε με τα παστέλ χρώματος σπίτια του 
• Δύο διανυκτερεύσεις στην Σάντα Μάρτα, τον πρώτο Ισπανικό οικισμό στην  
 Κολομβία και έναν σημαντικό τουριστικό προορισμό στην περιοχή της Καραϊβικής
• Επίσκεψη στο Εθνικό πάρκο Ταϊρόνα με τις λευκές αμμώδεις παραλίες, τα  
 γαλαζοπράσινα νερά, τους κοραλλιογενείς υφάλους και την πλούσια βλάστηση 
• Όλοήμερη εκδρομή σε φυτεία καφέ  
• Τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* και ξενάγηση στην πανέμορφη Καρθαγένη, 
   η παλιά πόλη της οποίας βρίσκεται υπό την αιγίδα της UNESCO 
• Δύο εσωτερικές πτήσεις: Μποκοτά-Μεντεγίν, Μεντεγίν-Σάντα Μάρτα, αποφεύγοντας  
 μεγάλες οδικές διαδρομές και πολλά χιλιόμετρα
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, 4* sup. και 5* (στην Βίγια Ντε Λέιβα ξενοδοχείο 3*, το  
 καλύτερο διαθέσιμο) 
• Ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο στα ξενοδοχεία)
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στη Νότια και Κεντρική Αμερική

Δημαρχείο, το παλαιότερο σχολείο San Bartolome, καθώς και το Casa de los Comuneros, 
που πήρε το όνομά του από τους ηγέτες που συμμετείχαν σε μερικά από τα πρώτα 
κινήματα ανεξαρτησίας από την ισπανική αποικιοκρατία στο τέλος του 17ου αιώνα. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο Μποτέρο (Botero), ένα αποικιακό οίκημα στο 
οποίο εκτίθενται μερικά από τα έργα τέχνης του παγκοσμίως γνωστού Κολομβιανού 
καλλιτέχνη Φερνάντο Μποτέρο (Fernando Botero), καθώς και τμήμα της προσωπικής 
του συλλογής, με έργα του Πικάσο, του Ρενουάρ, του Νταλί, του Ματίς, του Μονέ και 
του Τζιακομέτι. Ακολουθεί η επίσκεψή μας στο περίφημο Μουσείο Χρυσού, το οποίο 
περιλαμβάνει μια μόνιμη συλλογή περίπου 32.000 χρυσών αντικειμένων, καθώς και 
πέτρινα και πήλινα αντικείμενα, αλλά και υφάσματα προκολομβιανών πολιτισμών, όπως 
των Τσιμπάγια, Καλίμα, Ταϊρόνα, Σινού, Μουίσκα, Τολίμα, Τουμάκο και Μαγκνταλένα. 
Το Μουσείο Χρυσού άνοιξε τις πύλες του το 1939 και θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά 
μουσεία του είδους του διεθνώς. Η πλήρης ανακαίνισή του το 2007 προσφέρει στους 
επισκέπτες τη δυνατότητα να απολαύσουν μια διαδραστική εμπειρία. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση για Μεντεγίν, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, που 
βρίσκεται φωλιασμένη σε μια κοιλάδα των Άνδεων. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
5η μέρα: Μεντεγίν - Γκουατάπε, Βράχος Πενιόν - Μεντεγίν 
Πρωινή αναχώρηση για μία όμορφη διαδρομή διάρκειας περίπου δύο ωρών με προορισμό 
το Γκουατάπε (Guatapé). Εδώ έχει κατασκευαστεί ένα υδροηλεκτρικό φράγμα και μέσα 
στην τεχνητή λίμνη βρίσκεται ο γρανιτένιος βράχος Πενιόν (El Peñón de Guatapé), το 
ύψος του οποίου από τη βάση του φράγματος είναι 200 μέτρα. Πολλοί υποστηρίζουν ότι 
ο μονόλιθος αυτός, λόγω του μεγέθους του, είναι μετεωρίτης. Βρισκόμενος στα σύνορα 
με την πόλη Ελ Πενιόλ (El Peñol), οι κάτοικοί της τον αποκαλούν "Βράχο της Πενιόλ" 
(La Piedra del Peñol), διεκδικώντας τον. Μπορείτε αν θέλετε (και αντέχετε) να ανεβείτε 
τα 654 σκαλοπάτια μέχρι την κορυφή του βράχου - η πανοραμική θέα της περιοχής 
πραγματικά θα σας αποζημιώσει. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στο γραφικό χωριό 
Γκουατάπε, όπου όλα τα σπίτια είναι βαμμένα σε χρώματα παστέλ. Επιστροφή οδικώς 
στο ξενοδοχείο μας στο Μεντεγίν. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
6η μέρα: Μεντεγίν, ειδική Ξενάγηση Κοινωνικού Μετασχηματισμού 
της Πόλης - Σάντα Μάρτα
Η ξενάγησή μας στην πόλη θα επικεντρωθεί σε περιοχές που αντιπροσωπεύουν με τον 
καλύτερο τρόπο τον μετασχηματισμό της από την δεκαετία του 1980, όταν το Μεντεγίν 
ήταν μια από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο, μέχρι το σήμερα, που χάρη σε 
πολλά έργα υποδομών και σε σημαντικές παρεμβάσεις στην εκπαίδευση, την ασφάλεια 
και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της, αποτελεί πλέον μια πόλη-υπόδειγμα. Στις 
αρχές της δεκαετίας του '90 το καρτέλ ναρκωτικών του Μεντεγίν, επικεφαλής του οποίου 
ήταν ο Πάμπλο Εσκομπάρ, βρισκόταν στο αποκορύφωμά του. Όταν η βασιλεία του "El 
Patrón" έφτασε στο τέλος της και μέχρι το τέλος της χιλιετίας, οι αγώνες για την διαδοχή 

του συνεχίστηκαν. Όμως, από το 2002 το Μεντεγίν άρχισε να αλλάζει. Σήμερα η "Πόλη 
της Αιώνιας Άνοιξης" είναι μια από τις πιο καινοτόμες μητροπόλεις του κόσμου τόσο 
σε κοινωνικά προγράμματα όσο και σε αστική ανάπτυξη. Αρχικά θα επιβιβασθούμε 
στο τελεφερίκ-γόνδολα  (metrocable car), που θα μας μεταφέρει στο Barrio San Javier, 
το οποίο ήταν ένα από τα πιο κακόφημα προάστια του Μεντεγίν. Βρίσκεται περίπου 7 
χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και αποτελεί ένα σαφές παράδειγμα του κοινωνικού 
μετασχηματισμού των τελευταίων ετών - το καινοτόμο σύστημα μεταφορών στις 
φτωχότερες γειτονιές που βρίσκονται πάνω στους απότομους και απομονωμένους λόφους 
έχει βελτιώσει κατά πολύ τη ζωή των κατοίκων τους. Στην Κομούνα 13 (Comuna 13), μια 
άλλη κακόφημη κάποτε περιοχή της πόλης, θα δούμε τις ηλεκτρικές κυλιόμενες σκάλες 
που έχουν τοποθετηθεί πρόσφατα, θα ανακαλύψουμε το παρελθόν της επισκεπτόμενοι 
τις σημαντικότερες περιοχές της και θα δούμε πολλά γκράφιτι, που αποτελούν μια μορφή 
έκφρασης της κοινότητας. Τέλος, θα φθάσουμε στην Plazoleta στο κέντρο της πόλης, 
μια παρηκμασμένη περιοχή κατά τη δεκαετία του 1980, που όμως σήμερα φιλοξενεί 23 
γλυπτά του Φερνάντο Μποτέρο, δωρεά του διάσημου αυτού Κολομβιανού καλλιτέχνη το 
έτος 2000. Επιστροφή στο αεροδρόμιο του Μεντεγίν και επιβίβαση στην απογευματινή 
πτήση για την Σάντα Μάρτα, τον πρώτο Ισπανικό οικισμό στην Κολομβία, την παλαιότερη 
πόλη που υπάρχει μέχρι σήμερα και τον δεύτερο παλαιότερο οικισμό στη Νότια Αμερική. 
Κτισμένη στον ομώνυμο κόλπο, αποτελεί έναν σημαντικό τουριστικό προορισμό στην 
περιοχή της Καραϊβικής. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Σάντα Μάρτα, Εθνικό πάρκο Ταϊρόνα
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Εθνικό Πάρκο Ταϊρόνα, που βρίσκεται στους 
πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα της Σάντα Μάρτα (Sierra Nevada de Santa Marta) και 
καλύπτει μια έκταση 17.000 km2. Περιλαμβάνει ονειρικές λευκές αμμώδεις παραλίες 
με γαλαζοπράσινα νερά, κοραλλιογενείς υφάλους, τεράστιους ογκόλιθους, πλούσια 
τροπική και μακρόβια βλάστηση. Εδώ θα κάνουμε μια ελαφριά πεζοπορία μέσα στο 
δάσος. Εδώ τα πουλιά αφθονούν και είναι πιθανόν να δούμε σκίουρους και πιθήκους 
να παίζουν στα δέντρα. Μετά από περίπου 45 λεπτά φθάνουμε στο Αρεσίφες, μια από 
τις πιο γραφικές περιοχές του πάρκου, που θα σας καταπλήξει με την ομορφιά της. 
Περπατώντας κατά μήκος της ακτής θα φθάσουμε στην "Piscina", μια ήρεμη παραλία, 
ιδανική για κολύμβηση. Ένα θαυμάσιο μέρος για ξεκούραση, χαλάρωση και μπάνιο 
σε υπέροχα νερά. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο στη Σάντα Μάρτα. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Σάντα Μάρτα, Επίσκεψη σε Φυτεία Καφέ - Καρθαγένη 
Σήμερα θα επισκεφθούμε μια τυπική φάρμα καφέ και θα μάθουμε τη διαδικασία 
παραγωγής του από την περίοδο φυτέματος και βλάστησης μέχρι την συγκομιδή, την 
αποξήρανση (στον ήλιο ή σε ξηραντήρια, ανάλογα με το μέγεθος του αγροκτήματος), την 
διαλογή και τη συσκευασία. Θα δοκιμάσουμε  μια τοπική ποικιλία καφέ και στη συνέχεια 
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ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Μεντεγίν

Σάντα Μάρτα

Μπογκοτά

ΠΕΡΟΥ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Πάρκο ΤαϊρόναΠάρκο Ταϊρόνα

ΚαρθαγένηΚαρθαγένη

ΠΑΝΑΜΑΣ

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

Ζιπακίρα

Γκουατάπε
Βράχος Πενιόν

Βίγια Ντε Λέιβα

αναχώρηση για την πανέμορφη Καρθαγένη (Καρταχένα Ντε Ίντιας, Cartagena de Indias), 
που θεωρείται ο πιο τουριστικός προορισμός της Κολομβίας και ένας από τους καλύτερους 
της Νότιας Αμερικής. Η Καρθαγένη συνδυάζει την γοητεία της αποικιακής αρχιτεκτονικής, 
τη ζωντάνια της νυχτερινής ζωής, την εξαιρετική κουζίνα, τα υπέροχα τοπία και τις 
θαυμάσιες παραλίες στα ζεστά νερά της Καραϊβικής. Αυτός ο υπέροχος προορισμός 
διατηρεί τα μυστικά της ιστορίας του μέσα στα τείχη και στα στενά πλακόστρωτα σοκάκια 
με τα πολύχρωμα σπίτια και τα μπαλκόνια με τις μπουκαμβίλιες, που αποτέλεσαν πηγή 
έμπνευσης για τον συγγραφέα Γκραμπριέλ Γκαρσία Μαρκές (Νόμπελ λογοτεχνίας 1982). 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο για μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη με τη βοήθεια του αρχηγού μας. Δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Καρθαγένη, Ξενάγηση 
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα θαυμάσουμε αρχικά μια πανοραμική 
θέα στην πόλη, το λιμάνι και τη θάλασσα από το μοναστήρι de la Popa. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το φρούριο Σαν Φελίπε (San Felipe), που κτίστηκε τον 17ο αιώνα στον 
λόφο Σαν Λαζάρο (San Lázaro) για την υπεράσπιση της πόλης από πειρατικές επιδρομές. 
Θα περπατήσουμε γύρω από κάστρο, θα μάθουμε την τεχνική της κατασκευής του με τις 
σήραγγες, τις υπόγειες στοές και τους διαδρόμους. Σειρά έχει η Ciudad Vieja, η Παλιά 
Πόλη, η οποία κρατάει αναλλοίωτο το αποικιακό της χρώμα και έχει ενταχθεί στον 
κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εδώ θα δούμε την εκκλησία 
του Σαν Πέντρο Kλαβέρ (San Pedro Claver, Καταλανός ιησουίτης ιερέας, προστάτης 
των καταπιεσμένων και των απελεύθερων σκλάβων, που το 1888 ο Πάπας Λέων 13ος 
τον ανακήρυξε άγιο), καθώς και το  Μποβέδας (Bovedas), μια κατασκευή από καμάρες 
ενσωματωμένες στο τείχος της πόλης που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι το τέλος του 1700 για 
να στεγάσουν όπλα και πυρομαχικά και αργότερα, τον 19o αιώνα, ως φυλακή. Σήμερα 
είναι ένα κέντρο ντόπιων χειροτεχνών. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στο αποικιακό 
τμήμα της πόλης με το πάρκο Μπολιβάρ, που σκιάζεται από τεράστια δένδρα και με το 
άγαλμα του λιμπερταδόρ στο κέντρο του. Γύρω από την πλατεία βρίσκεται το Μέγαρο της 
Ιεράς Εξέτασης με την τεράστια μπαρόκ πύλη του. Όι ιεροεξεταστές πραγματοποιούσαν 
εδώ τις συναντήσεις τους, αλλά εντός του κτιρίου αυτού υπήρχαν επίσης αίθουσες 
φυλακών και βασανιστηρίων "αιρετικών", αντιπάλων της Καθολικής Εκκλησίας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
10η μέρα: Καρθαγένη, Περίπατος στην εναλλακτική συνοικία Γκετσεμάνι
Στη συνέχεια θα φθάσουμε στην Γκετσεμάνι (Getsemani), μια εναλλακτική, πολιτιστική 
συνοικία, η οποία θα μας προσφέρει μια διαφορετική όψη της Καρθαγένης. Αυτή η 
γειτονιά ήταν κάποτε πολύ κακόφημη, αλλά σήμερα και έχει στραφεί στην τέχνη του 
δρόμου (street art) ως τρόπο έκφρασης της φωνής των κατοίκων και των καλλιτεχνών. 
Ta πολύχρωμα γκράφιτι μεταμόρφωσαν τη γειτονιά τα τελευταία χρόνια, μετά το πρώτο 
Φεστιβάλ Γκράφιτι που πραγματοποιήθηκε εκεί τον Δεκέμβριο του 2013. Όι δρόμοι 
της περιοχής περιστοιχίζονται από μπυραρίες, μπιστρό, πιτσαρίες και μπαρ, όπου η 

Πτήσεις

23/12/21 KL 1572 ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06.00΄ - 08.35΄

23/12/21 KL   749 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΜΠΟΚΟΤΑ 09.35΄ - 14.30΄

2/01/22 KL   741 ΚΑΡΘΑΓΕΝΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 18.50΄ - 10.30΄+1

03/01/22 KL 1575 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 12.25΄ - 16.35΄

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό 
•Δύο εσωτερικές πτήσεις: Μπογκοτά-Μεντεγίν, Μεντεγίν-Σάντα Μάρτα, αποφεύγοντας 
μεγάλες οδικές διαδρομές και πολλά χιλιόμετρα •Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, 4* sup. και 5*  
(Στη Βίγια Ντε Λέιβα 3*, το καλύτερο διαθέσιμο) •Ημιδιατροφή (Πρωινό και δείπνο στα 
ξενοδοχεία) •Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, μεταφορές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 
•Είσοδοι στα μουσεία και τους επισκεπτόμενους χώρους σύμφωνα με το πρόγραμμα 
•Έμπειροι τοπικοί ξεναγοί •Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός •Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά: 880 €

Αναχώρηση: 23 Δεκεμβρίου - 12 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών Μονόκλινο
 2350 2100 2950

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

διασκέδαση συνεχίζεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην οδό La Sierpe θα δούμε τα 
γκράφιτι, θα περπατήσουμε στον περίφημο δρόμο με τις ομπρέλες (Umbrellas Street) και θα 
καταλήξουμε στην ιστορική Πλατεία Τρινιδάδ (Trinidad Plaza). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Καρθαγένη - Πτήση για την Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο για μια τελευταία βόλτα στην πόλη ή για τα ψώνια σας. Check out από το 
ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο, απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση για την 
Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
12η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις: 
•Το διαβατήριό σας πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες από την είσοδό σας στην 
Κολομβία •Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για την 
καλύτερη έκβασή του •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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Μόνο στη Manessis: Εκτός από τους κλασικούς παγετώνες που 
συναντάμε σε όλα τα προγράμματα, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε 

τον Μαύρο Παγετώνα!!!

Μόνο στη Manessis: Ο διάπλους των Στενών του Μαγγελάνου με 
φέρρυ, αλλά και η μοναδική εμπειρία της οδικής διάσχισης της Γης 

του Πυρός μέχρι την Ουσουάια!!!
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1η μέρα: Αθήνα - Σαντιάγκο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα της Χιλής, 
το Σαντιάγκο.
2η μέρα: Σαντιάγκο, Ξενάγηση
Κοσμοπολίτικο, πανέμορφο, εξελιγμένο και γεμάτο ζωντάνια, το Σαντιάγο μοιάζει με Ευρωπαϊκή 
πόλη, παρότι βρίσκεται στη Λατινική Αμερική - στην κεντρική κοιλάδα της Χιλής. Άφιξη και 
ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γνωρίσουμε το ιστορικό της κέντρο, θα 
δούμε την Πλατεία των Όπλων (Plaza de Armas), τον Καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο, το Κεντρικό 

Σαντιάγκο,  Μπουένος Άιρες, Διάσχιση των Λιμνών των Άνδεων, Κρουαζιέρα 
στη Διώρυγα Beagle, Παγετώνες Σεράνο, Μπαλμασέντα, Περίτο Μορένο, 

Όυψάλα, All Glaciers Tour

Το μοναδικό πρόγραμμα με άφιξη στο Σαντιάγκο 
και αναχώρηση από Μπουένος Άιρες!

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στη Νότια και Κεντρική Αμερική

ΟΙ  ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ  ΣΤΙΓΜΕΣ  ΜΑΣ:

• Μία διανυκτέρευση και ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Χιλής, το Σαντιάγκο
• Επίσκεψη στο Πουέρτο Μοντ και χρόνος ελεύθερος στην τοπική αγορά του Αγκέλμο με τα 
   μάλλινα και τα χειροτεχνήματα των ντόπιων
• Επίσκεψη και διαμονή στο Πουέρτο Βάρας
• Διάσχιση των Λιμνών των Άνδεων με χερσαία και πλωτά μέσα, απολαμβάνοντας τα μαγευτικά 
   τοπία της Χιλής και της Αργεντινής
• Επίσκεψη και διαμονή στο κοσμοπολίτικο Μπαριλότσε, την "Ελβετική πόλη της Νότιας Αμερικής" 
   και εξερεύνηση της γύρω περιοχής με την γραφική διαδρομή του "Circuito Chico"
• Επίσκεψη στον εκπληκτικό και σπάνια επισκεπτόμενο "Μαύρο Παγετώνα" 
• Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο de los Glaciares με τον περίφημο παγετώνα Περίτο Μορένο
• Επίσκεψη στον τεράστιο παγετώνα Όυψάλα, τον μεγαλύτερο της Νότιας Αμερικής
• Διάσχιση του πανέμορφου Εθνικού Πάρκου Τόρρες Ντελ Πάινε
• Επίσκεψη και διαμονή στο Πουέρτο Νατάλες της Χιλιανής Παταγονίας
• Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Μπερνάρντο Ό' Χίγκινς, στους Παγετώνες Σεράνο και Μπαλμασέντα 
   και στη σπηλιά του προϊστορικού χορτοφάγου θηλαστικού Μιλόδοντα
• Επίσκεψη και διαμονή στο Πούντα Αρένας, τον μεγαλύτερο οικισμό στα Στενά του Μαγγελάνου 
• Διάσχιση του ιστορικού περάσματος των Στενών του Μαγγελάνου 
• Διαδρομή στην πανέμορφη ενδοχώρα του νησιού της Γης του Πυρός, της Τιέρα Ντελ Φουέγκο, 
   στις εσχατιές της αμερικανικής ηπείρου
• Επίσκεψη και διαμονή στην Όυσουάγια, την νοτιότερη πόλη της γης
• Επίσκεψη στο μοναδικό Εθνικό Παράκτιο Πάρκο της Τιέρα Ντελ Φουέγκο 
• Κρουαζιέρα στην Διώρυγα Beagle
• Μία διανυκτέρευση και ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, το Μπουένος Άιρες
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* και 4* sup. και σε ξενοδοχεία 5* στο Σαντιάγκο και το 
   Μπουένος Άιρες
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός

ΠΑΤΑΓΌΝΙΑ
Χιλής και Αργεντινής

ΓΗ ΤΌΎ ΠΎΡΌΣ
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Ταχυδρομείο, την Πλατεία Συντάγματος, το Προεδρικό Μέγαρο Λα Μονέδα κ.ά. 
Στη συνέχεια θα δούμε το Parque Metropolitano - το μεγαλύτερο του Σαντιάγο 
- και θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα των Άνδεων από τον λόφο του San 
Cristóbal, με το ύψους 22 μέτρων άγαλμα της Παναγίας να κοσμεί την κορυφή 
του. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Σαντιάγκο - Πουέρτο Μοντ - Πουέρτο Βάρας
Μεταφορά νωρίς σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για το Πουέρτο 
Μοντ, απ΄ όπου, μετά από μια σύντομη περιήγηση και λίγο χρόνο ελεύθερο στην 
τοπική αγορά του Αγκέλμο με τα μάλλινα και τα χειροτεχνήματα των ντόπιων, 
θα συνεχίσουμε οδικώς κατά μήκος της μεγαλύτερης λίμνης της Χιλής, της 
Γιανκίουε, για το Πουέρτο Βάρας. Άφιξη, περιήγηση στην πόλη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Πουέρτο Βάρας - Πέουλα - Σαν Κάρλος ντε Μπαριλότσε
Διάσχιση των Λιμνών των Άνδεων***
Συναρπαστική η σημερινή μέρα, με εικόνες που θα μας μείνουν αξέχαστες, 
καθώς θα διασχίσουμε με χερσαία και πλωτά μέσα την περίφημη περιοχή 
των Λιμνών των Άνδεων και θα απολαύσουμε τα μαγευτικά τοπία της Χιλής 
και της Αργεντινής. Η διαδρομή κατά μήκος της μεγαλύτερης λίμνης της Χιλής, 
της Γιανκίουε, θα μας οδηγήσει στο Πετροχούε, από όπου θα επιβιβαστούμε 
σε πλοιάριο για να διασχίζουμε τη λίμνη Τόδος λος Σάντος. Φθάνουμε στην 
Πέουλα, συνεχίζουμε για τα τελωνεία της Χιλής και της Αργεντινής και από το 
Πουέρτο Φρίας επιβιβαζόμαστε σε ένα ακόμα πλοιάριο για να διασχίσουμε τη 
λίμνη Φρίας και να αποβιβαστούμε στο Πουέρτο Αλέγκρε. Συνεχίζουμε οδικώς 
μέχρι το Πουέρτο Μπλεστ, από  όπου με το τελευταίο για σήμερα πλοιάριο, θα 
διασχίσουμε τη λίμνη Νάχουελ Χουάπι, θα φθάσουμε στο Πουέρτο Πανουέλο 
και θα αναχωρήσουμε για το κοσμοπολίτικο Σαν Κάρλος ντε Μπαριλότσε. Η 
"Ελβετική πόλη της Νότιας Αμερικής", όπως επονομάζεται, είναι κτισμένη στις 
όχθες της λίμνης Ναχουέλ Χουάπι, στους πρόποδες των Άνδεων. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
*** Η διάσχιση των λιμνών δεν γίνεται ιδιωτικά, αλλά μαζί με άλλους τουρίστες.
5η μέρα: Μπαριλότσε, Ξενάγηση
Ακολουθώντας τον δρόμο κατά μήκος της λίμνης Ναχουέλ Χουάπι, θα φθάσουμε 
στην Πλάγια Μπονίτα, απέναντι από την οποία βρίσκεται το νησί Χουεμούλ. Η 
επόμενη στάση μας θα είναι στον λόφο Καμπανάριο, στην κορυφή του οποίου 
θα ανέβουμε με τελεσιέζ και θα απολαύσουμε τη μαγευτική θέα της γύρω 
περιοχής, με τις λίμνες, τα νησιά, τις χερσονήσους, τα βουνά και τους λόφους 

να δημιουργούν ένα εκπληκτικό τοπίο. Στη συνέχεια θα δούμε το εκκλησάκι του 
Αγίου Εδουάρδου στη χερσόνησο Γιάο Γιάο, το Πουέρτο Πανουέλο, τις λίμνες 
Περίτο Μορένο και Τρέμπολ και ολοκληρώνοντας την πανέμορφη αυτή διαδρομή 
του "Circuito Chico", θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μπαριλότσε, Μαύρος Παγετώνας
Πρωινή εξόρμηση στην καρδιά των Άνδεων. Προορισμός μας σήμερα είναι 
το ύψους 3.500 μέτρων όρος Τροναδόρ με τους επτά παγετώνες, ένας εκ 
των οποίων είναι ο εκπληκτικός "Μαύρος Παγετώνας" (Glaciar Negro) με το 
ασυνήθιστο χρώμα του. Μέσω του περίφημου Route 40 θα απολαύσουμε μια 
εκπληκτική διαδρομή κατά μήκος των λιμνών Gutiérrez και Mascardi, μέχρι τη 
διασταύρωση με τον επαρχιακό Route 82, ο οποίος θα μας οδηγήσει στους 
πρόποδες του βουνού για να αντικρίσουμε τον Μαύρο Παγετώνα και ένα από τα 
πιο όμορφα τοπία της Παταγονίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μπαριλότσε - Καλαφάτε
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Καλαφάτε. Η πόλη αυτή φιλοξενεί 
κάθε χρόνο χιλιάδες ταξιδιώτες, που την χρησιμοποιούν ως ορμητήριο για τις 
επισκέψεις τους στο Εθνικό Πάρκο των Παγετώνων. Άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε στην πόλη και να 
γνωρίσουμε την τοπική αγορά της. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Καλαφάτε, Παγετώνας Περίτο Μορένο
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Εθνικό Πάρκο de los Glaciares, όπου 
θα έχουμε την ευκαιρία να αντικρίσουμε και να θαυμάσουμε από διάφορα 
παρατηρητήρια τον περίφημο παγετώνα Περίτο Μορένο. Όι εναλλαγές του 
λευκού και του γαλάζιου, οι τριγμοί, η αποκόλληση και ο πάταγος από την πτώση 
όγκων πάγου στη Λάγκο Αργκεντίνo (Λίμνη της Αργεντινής), χαρίζουν μοναδικές 
στιγμές και σπάνιες εμπειρίες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Καλαφάτε, Παγετώνας Ουψάλα (All Glaciers Tour)
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ολοήμερης εκδρομής μας θα δούμε και θα 
θαυμάσουμε τον τεράστιο παγετώνα Όυψάλα, τον μεγαλύτερο της Νότιας 
Αμερικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Καλαφάτε - Εθνικό Πάρκο Τόρρες Ντελ Πάινε - Πουέρτο Νατάλες
Σήμερα θα διασχίσουμε το περίφημο Εθνικό Πάρκο Τόρρες Ντελ Πάινε, θα 
περάσουμε και πάλι στην Χιλιανή Παταγονία και θα συνεχίσουμε για το Πουέρτο 
Νατάλες, το Λιμάνι των Χριστουγέννων, όπως μεταφράζεται το όνομά του. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στη Νότια και Κεντρική Αμερική



35

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
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11η μέρα: Πουέρτο Νατάλες, Εθνικό Πάρκο Μπερνάρντο Ο'Χίγκινς, Παγετώνες 
Σεράνο και Μπαλμασέντα, Σπηλιά Μίλοντον
Ημερήσια εκδρομή στο Εθνικό Πάρκο Μπερνάρντο Ό' Χίγκινς, όπου μεταξύ άλλων 
θα δούμε τους παγετώνες Σεράνο και Μπαλμασέντα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
τη σπηλιά του προϊστορικού χορτοφάγου θηλαστικού Μιλόδοντα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
12η μέρα: Πουέρτο Νατάλες - Πούντα Αρένας
Πρωινή αναχώρηση για το Πούντα Αρένας, την πρωτεύουσα της επαρχίας 
Μαγαγιάνες (Magallanes) και τον μεγαλύτερο οικισμό στα Στενά του Μαγγελάνου. 
Άφιξη, ξενάγηση στην πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
13η μέρα: Πούντα Αρένας - Διάπλους των Στενών του Μαγγελάνου*** - 
Ουσουάγια/Γη του Πυρός
Άλλη μια συναρπαστική μέρα η σημερινή, καθώς θα διασχίσουμε με πορθμείο 
τα περίφημα Στενά του Μαγγελάνου και θα φθάσουμε στην Γη του Πυρός, την 
Τιέρα Ντελ Φουέγκο, όπως ονόμασε ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος το άκρο αυτό της 
Αμερικανικής ηπείρου, βλέποντας κάποιες φωτιές που είχαν ανάψει οι ιθαγενείς***. 
Μετά από αυτό το ιστορικό πέρασμα, θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας στην 
πανέμορφη ενδοχώρα του νησιού, με προορισμό τις εσχατιές της αμερικανικής 
ηπείρου, την Όυσουάγια, την νοτιότερη πόλη της γης. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
*** Αναλόγως με τις καιρικές συνθήκες, ο διάπλους των Στενών του Μαγγελάνου 
γίνεται είτε από το Πούντα Αρένας στο Πορβενίρ, είτε από την Πούντα Ντελγάδα 
στο Κρούσε Μπαΐα Ασούλ.
14η μέρα: Ουσουάγια, Εθνικό Πάρκο Τιέρρα Ντελ Φουέγκο, Κρουαζιέρα 
στην Διώρυγα Beagle
Η εξερεύνησή μας στο "τέλος του κόσμου" θα ξεκινήσει σήμερα το πρωί με την 
επίσκεψή μας στο Εθνικό Παράκτιο Πάρκο της Τιέρα Ντελ Φουέγκο και θα 
ολοκληρωθεί με μια κρουαζιέρα στην Διώρυγα Μπιγκλ (Beagle), που φέρει το 
όνομα του πλοίου του Κάρολου Δαρβίνου, με το οποίο περιέπλευσε όλο το μήκος 
του πορθμού το 1835. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
15η μέρα: Ουσουάγια - Μπουένος Άιρες
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μπουένος Άιρες. Άφιξη και ξενάγηση 
στο "Παρίσι του Νότου", κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την όπερα Κολόν, 
τον οβελίσκο-σύμβολο της πόλης, την διάσημη Plaza de Mayo (επίκεντρο ιστορικών 
και πολιτικών συγκεντρώσεων), τον Καθεδρικό ναό, το Διοικητήριο, το Κυβερνείο 
κ.ά. Στα νότια της πόλης, περπατώντας στα παλιά πέτρινα σοκάκια, θα γνωρίσουμε 

Πτήσεις

21/12/21 AF 1533 ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ 14.35΄ - 17.10΄

21/12/21 AF   406 ΠΑΡΙΣΙ - ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ 23.40΄ - 10.15΄+1

05/01/22 KL   702 ΜΠΟΥΕΝΟΣ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 12.35΄ - 05.40΄

06/01/22 KL 1575 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 12.25΄ - 16.35΄

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό 
και τρεις εσωτερικές πτήσεις •Ξενοδοχεία 5* στο Σαντιάγκο και το Μπουένος Άιρες. 
Στις υπόλοιπες πόλεις διαμονή σε 4* και 4* sup. •Ημιδιατροφή (Περιλαμβάνεται 
εορταστικό δείπνο στις 31/12 στο ξενοδοχείο) •Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις 
και κόστος εισόδων, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •Τοπικοί ξεναγοί 
•Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
για τους εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, ταξιδιωτική 
ενισχυμένη ασφάλεια, είσοδοι: 980 € •Τοπικοί φόροι: περίπου € 30 (πληρώνονται 
τοπικά, στον ξεναγό).

Αναχώρηση: 21 Δεκεμβρίου - 17 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών Μονόκλινο
5690 5300 6690

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στη Νότια και Κεντρική Αμερική

τη γειτονιά Σαν Τέλμο, γνωστή για το ταγκό, την περιοχή Λα Μπόκα, γνωστή για το 
γήπεδο ποδοσφαίρου, καθώς και το τουριστικό Καμινίτο με τα πολύχρωμα σπίτια και 
μαγαζιά. Τέλος, στα βόρεια, θα δούμε τις αριστοκρατικές γειτονιές της Ρικολέτα με 
τα κομψά καφέ και εστιατόρια, καθώς και το διάσημο νεκροταφείο όπου αναπαύεται 
η Εβίτα Περόν. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μία βόλτα στον 
εμπορικό δρόμο Florida, που είναι γεμάτος καταστήματα, καφέ και εστιατόρια.
16η μέρα: Μπουένος Άιρες - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
17η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις: •Όι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν 
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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Αν έστω και μία φορά στη ζωή σας βρεθείτε ένα ηλιοβασίλεμα 
στην Αφρική, είναι μια εμπειρία που μένει ανεξίτηλα 

χαραγμένη στη μνήμη. Πουθενά αλλού στον πλανήτη μας τα 
χρώματα του ουρανού και της γης δεν είναι τόσο έντονα. 

Αυτό το μοναδικό μωσαϊκό φυσικών τοπίων, πολιτισμών και 
άγριας ζωής, μένει πάντα στην καρδιά όσων την επισκέφτηκαν. 

Ένας πραγματικά διαφορετικός κόσμος, που περιμένει να 
τον εξερευνήσετε για να σας αποκαλύψει τα μυστικά του!

ΑΦΡΙΚΗ
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Αυτοκρατορικό 

ΜΑΡΌΚΌ

Στο σταυροδρόμι Ευρώπης-Αφρικής και Μεσογείου-Ατλαντικού, το Μαρόκο γνώρισε κατά τη διάρκεια 
της μακράς του ιστορίας πολλούς κατακτητές και εποίκους, καθένας από τους οποίους άφησε τα ίχνη 
του στον πολιτισμό και στις συνήθειες των κατοίκων του.
Έρημος, βουνά και οάσεις, πολύχρωμες αγορές, κάσμπες και μεντίνες, αυτοκρατορικές πόλεις, γραφικά 
χωριά και βεδουίνοι, ένα ταξίδι στα όρια Δύσης και Ανατολής, που θα σας συναρπάσει.
Η βασική πύλη εισόδου της χώρας με το εξωτικό όνομα και τους συνειρμούς που φέρνει στον νου, 
η Καζαμπλάνκα, το παλάτι και η κάσμπα της πρωτεύουσας Ραμπάτ, η χιονοσκεπής οροσειρά του 
Άτλαντα, τα στενά δαιδαλώδη σοκάκια με τις συντεχνίες στη μεντίνα της Φες, η παλιά αυτοκρατορική 
πρωτεύουσα Μεκνές, η καστροπολιτεία Εσσαουίρα με το νησιώτικο χρώμα, τα σουκ και η μεγαλειώδης 
"Πλατεία των Θαυμάτων" στο απαράμιλλο Μαρρακές… το Μαρόκο είναι μια χώρα, όπου ο μυστικισμός 
και ο παράδεισος των αισθήσεων μαγνητίζει.

Μαρρακές, Εσσαουίρα, Μπενί Μελλάλ, Ιφράν, Φεζ, Μεκνές, Ραμπάτ, Καζαμπλάνκα

ΟΙ  ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ  ΣΤΙΓΜΕΣ  ΜΑΣ: 

• Τρεις διανυκτερεύσεις στην "Κόκκινη Πόλη", το Μαρρακές, στο εξωτικό ξενοδοχείο Kenzi Rose Gardens 5* 
• Περιλαμβάνεται η εκδρομή στην παραθαλάσσια πόλη Εσσαουίρα
• ΔΩΡΟ του Γραφείου μας: το Φολκλορικό Show "FANTASIA" με ποτό στο παγκοσμίως γνωστό Chez Ali 
• Επισκέψεις σε πόλεις και χωριά του Μέσου Άτλαντα
• Δύο διανυκτερεύσεις στην "αυτοκράτειρα των πόλεων", την Φεζ, στο ξενοδοχείο Barceló 4* 
• Ξενάγηση στην παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές
• Ξενάγηση στην πρωτεύουσα του Μαρόκου, το Ραμπάτ
• Δύο διανυκτερεύσεις στην Καζαμπλάνκα, στο πολυτελές ξενοδοχείο Mövenpick 5*
• Ημιδιατροφή καθημερινά
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός



40

1η μέρα: Αθήνα - Μαρρακές
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την "Κόκκινη Πόλη", το κοσμοπολίτικο 
Μαρρακές. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Μαρρακές, Ξενάγηση πόλης, ΔΩΡΟ: Φολκλορικό Show με ποτό στο 
παγκοσμίως γνωστό Chez Ali! 
Πρωινή ξενάγηση στο "Μαργαριτάρι του Νότου", το Μαρακές. Θα ξεκινήσουμε από το 
Τζαμί Κουτούμπια, το οποίο βλέπουμε εξωτερικά, καθώς δεν επιτρέπεται η επίσκεψη 
σε μη μουσουλμάνους. Ό μιναρές του τζαμιού αυτού αποτελεί το σύμβολο της πόλης. 
Θα συνεχίσουμε με το παλάτι Ελ Μπαχία, δηλαδή το παλάτι της ευνοούμενης, που 
έχει κτιστεί στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς και το Μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ (Dar Si 
Said), ένα πανέμορφο ανάκτορο που φιλοξενεί μια πλούσια συλλογή από ξύλινα 
διακοσμητικά και όχι μόνο. Θα επισκεφθούμε επίσης τους πανέμορφους κήπους 
Μενάρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και μεσημεριανό γεύμα. Το απόγευμα βόλτα με τον 
αρχηγό στην φημισμένη πλατεία Τζεμαά Ελ Φνα ή "Πλατεία των Θαυμάτων". Σύμφωνα 
με την UNESCO, η πλατεία αυτή αποτελεί αριστούργημα προφορικής και ανέπαφης 
παγκόσμιας κληρονομιάς. Εκεί, επί καθημερινής βάσης εκτυλίσσεται ένα μαγευτικό 
θέαμα, που το συνθέτουν οι υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι-εστιατόρια, γητευτές 
φιδιών, παραμυθάδες και μάγισσες, σε συνδυασμό με τα εκατοντάδες μαγαζιά που 
ξετρυπώνουν από τις πιο απίθανες γωνίες των σουκς. Το βράδυ θα απολαύσουμε 
το φολκλορικό σόου "FANTASIA" στο παγκοσμίως γνωστό Chez Ali. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Μαρρακές, Ολοήμερη εκδρομή στην Εσσαουίρα
Πρωινή αναχώρηση για την Εσσαουίρα, μια πόλη στις ακτές του Ατλαντικού, ντυμένη 
στα λευκά και τα μπλε, που σήμερα αποτελεί σημαντικό κέντρο της μαροκινής 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ανεβείτε στο κάστρο και απολαύστε την μαγευτική θέα, 
περπατήστε κατά μήκος του ωκεανού και ακούστε το τιτίβισμα των γλάρων... Η 
Εσσαουίρα σίγουρα θα σας αφήσει όμορφες εικόνες. Στην περιοχή της Εσσαουίρα 
και του Μαρρακές φυτρώνουν οι αργκανιές, από τις οποίες  βγαίνει το πανάκριβο 
έλαιο αργκάν (argan, αργανέλαιο). Τα κλαδιά των δένδρων αργκάν φέρουν άγρια 
αγκάθια, που αποδεικνύονται αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέτρο για όσους επιθυμούν 
να συλλέξουν τους καρπούς τους - για όλους, εκτός από τις απτόητες κατσίκες, που 
σκαρφαλώνουν πάνω στα δέντρα αυτά! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μαρρακές. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μαρρακές - Μπενί Μελλάλ - Ιφράν - Ιμουζέρ ντι Καντέρ - Φεζ
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την Φεζ. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας 
θα σταματήσουμε για λίγο σε μια από τις πιο σημαντικές αγροτικές περιοχές του 
Μαρόκου, το Μπενί Μελλάλ. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε πόλεις και χωριά του Μέσου 
Άτλαντα, όπως το Αζρού και το Ιφράν, που βρίσκονται στην καρδιά ενός δάσους από 
αιωνόβιους κέδρους σε υψόμετρο 1250 μέτρων και 1665 μέτρων αντίστοιχα. Το Ιφράν 
διαθέτει χιονοδρομικό κέντρο, εξ ου και επονομάζεται "η Ελβετία του Μαρόκου". Η 
πόλη αυτή θεμελιώθηκε από  τους Γάλλους το 1929 για να γίνει σταθμός αναψυχής 
για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Αφού περάσουμε το βερβέρικο χωριό Ιμουζέρ 
ντι Καντέρ θα συνεχίσουμε για την "αυτοκράτειρα των πόλεων", την αρχοντική Φεζ, 
που βρίσκεται στην καρδιά του Μαρόκου. Η πόλη ιδρύθηκε από τους Ιντρισίδες τον 
8ο αιώνα ως η πρώτη αυτοκρατορική πρωτεύουσα. Όι Αλμοραβίδες και οι Αλμοάδες 
την προίκισαν πλουσιοπάροχα, παρότι έκαναν πρωτεύουσά τους το Μαρακές και οι 
Μερινίδες της χάρισαν και πάλι τον τίτλο του διοικητικού κέντρου του βασιλείου. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Φεζ  
Πρωινή ξενάγηση στην κατ' εξοχήν ιερή πόλη της χώρας, την "Μέκκα του Μαρόκου", 
τη Φεζ, η οποία θεμελιώθηκε το 791 μ.Χ. από τον Μουλάι Ιντρίς Α΄ - είναι δηλαδή η 
παλαιότερη από όλες τις αυτοκρατορικές πόλεις. Ιδρύθηκε σχεδόν αμέσως μετά την 
κατάκτηση της Βόρειας Αφρικής και της Ισπανίας από τους Άραβες και σύντομα έγινε το 
πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο της περιοχής. Όλες οι μεγάλες δυναστείες άφησαν 
εδώ το σημάδι τους. Θα δούμε (εξωτερικά) το ανάκτορο Dar Al Makhzen των Μερινιδών 
- της δυναστείας που προσέδωσε αίγλη και κύρος στην πόλη. Είναι το παλαιότερο 
ανάκτορο της χώρας (1276) και καλύπτει μια επιφάνεια 800 εκταρίων. Συνεχίζουμε 
με την Εβραϊκή συνοικία Μελλάχ, μια από τις ωραιότερες και τις πλουσιότερες της 
χώρας και καταλήγουμε στην δαιδαλώδη Μεντίνα του 11ου αιώνα, που είναι γεμάτη 
με εξειδικευμένα καταστήματα και εργαστήρια - οι τεχνίτες της Φες είναι εξ άλλου 
φημισμένοι σε όλο το Μαγκρέμπ. Πρόκειται για έναν πραγματικό λαβύρινθο με 9.202 
σοκάκια, μέσα στον οποίο θα δούμε μεταξύ άλλων το τζαμί Καραουίν (εξωτερικά) με τις 
270 κολόνες, τις 14 πύλες και τον ψηλότερο μιναρέ του μουσουλμανικού κόσμου, έδρα 
του μουσουλμανικού Πανεπιστημίου της Φεζ, που ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα και είναι 
ίσως το παλαιότερο του κόσμου, το μαυσωλείο του Μουλάι Ιντρίς Β΄ (εξωτερικά) και την 
μεντρέσα Μπου Ινανία (Bou Inania). Μέσα στην Μεντίνα θα έχουμε επίσης την ευκαιρία 
να δούμε τα βυρσοδεψία, που λειτουργούν ακόμα με τον πατροπαράδοτο τρόπο. Στη 
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συνέχεια θα επισκεφθούμε το λαογραφικό μουσείο Μπατάα. Όλοκληρώνουμε την 
ξενάγησή μας με τα ερείπια της νεκρόπολης των Μερινιδών. Απόγευμα ελεύθερο για 
περιπλάνηση στα εκπληκτικά παζάρια της πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Φεζ - Μεκνές - Ραμπάτ - Καζαμπλάνκα 
Πρωινή αναχώρηση για την παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές. Φθάνοντας, 
θα επισκεφθούμε την ιστορική πλατεία Λα Χεντίμ, γνωστή και ως "πλατεία της 
καταστροφής", θα δούμε εξωτερικά το παλάτι του Μουλάι Ισμαήλ με την μεγαλόπρεπη 
πύλη Μπαμπ Ελ Μανσούρ, τα τείχη της πόλης κ.ά. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα 
του Μαρόκου, το Ραμπάτ, όπου θα επισκεφθούμε το παλάτι του βασιλιά Χασάν Β΄, 
το μαυσωλείο του Μοχάμεντ Ε΄, τον Πύργο του Χασάν και την Κάσμπα Όυντάια 
(Oudaya Kasbah). Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την οικονομική πρωτεύουσα του 
Μαρόκου, την Καζαμπλάνκα (Νταρ-Ελ-Μπεϊντά). Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Καζαμπλάνκα, Ξενάγηση
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων την 
πλατεία Μοχάμεντ Ε΄ - την μεγαλύτερη πλατεία της πόλης με την Γαλλική Πρεσβεία, το 
Δημαρχείο και την Υπερνομαρχία - την πλατεία των Ηνωμένων Εθνών, την κεντρική 
αγορά, την παραλιακή λεωφόρο Κορνίς, το τζαμί του βασιλιά Χασάν Β΄ (εξωτερικά) - ένα 
από τα μεγαλύτερα τεμένη του ισλαμικού κόσμου - και την πλούσια συνοικία Άνφα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο Διανυκτέρευση

8η μέρα: Καζαμπλάνκα - Μαρρακές - Αθήνα   
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μαρρακές και επιβίβαση στην πτήση μας για την 
Αθήνα. Άφιξη λίγο μετά τα μεσάνυχτα.  

Σημειώσεις: 
•Όι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιη-θούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΚαζαμπλάνκαΚαζαμπλάνκα

ΡαμπάτΡαμπάτ ΦεζΜεκνές

Μαρρακές

Εσσαουίρα

ΜΑΡΟΚΟ

Μπενί Μελλάλ

Ιφράν

Ιμουζέρ ντι Καντέρ

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσεις με Lufthansa μέσω ενδιάμεσου σταθμού 
•Επτά συνολικά διανυκτερεύσεις, όπως παρακάτω: •Τρεις διανυκτερεύσεις στο Μαρρακές, στο εξωτικό 
ξενοδοχείο KENZI ROSE GARDENS 5* •Δύο διανυκτερεύσεις στην Φεζ, στο ξενοδοχείο BARCELÓ 4* •Δύο 
διανυκτερεύσεις στην Καζαμπλάνκα, στο πολυτελές ξενοδοχείο MÖVENPICK 5* •Ημιδιατροφή καθημερινά 
•Φολκλορικό Show με ποτό στο παγκοσμίως γνωστό Chez Ali, Δώρο του γραφείου μας •Μεταφορές από/
προς τα αεροδρόμια εξωτερικού •Ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος •Είσοδοι στα μουσεία, μνημεία και 
αξιοθέατα που αναγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα •Έμπειρος επίσημος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός 
•Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα:  + € 350 •Ποτά 
κατά τη διάρκεια των γευμάτων •Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Πτήσεις με 
Lufthansa

19/12/21
LH 1757 ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ 06.10΄ - 07.45΄

LH   676 ΜΟΝΑΧΟ – ΜΑΡΡΑΚΕΣ 10.50΄ - 14.35΄

26/12/22
LH   677 ΜΑΡΡΑΚΕΣ – ΜΟΝΑΧΟ 15.30΄ - 19.15΄

LH 1756 ΜΟΝΑΧΟ – ΑΘΗΝΑ 21.05΄ - 00.30΄+1

Πτήσεις με 
Lufthansa

23/12/21
LH 1757 ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ 06.10΄ - 07.45΄

LH   676 ΜΟΝΑΧΟ – ΜΑΡΡΑΚΕΣ 09.10΄ - 12.55΄

30/12/21
LH   677 ΜΑΡΡΑΚΕΣ – ΜΟΝΑΧΟ 13.50΄ - 17.35΄

LH 1756 ΜΟΝΑΧΟ – ΑΘΗΝΑ 21.05΄ - 00.30΄+1
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ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Αναχώρηση: 19, 23 Δεκεμβρίου - 8 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο 19/12 23/12

Δίκλινο 890 1140

3ο άτομο έως 12 ετών 790 1040

Μονόκλινο 1200 1450
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Έρημος, Οάσεις, Κάσμπες, Οροσειρά Άτλαντα,  

Αυτοκρατορικές και Θρυλικές πόλεις,

Βερβέρικα και πολύχρωμα χωριά
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Μαρρακές, Εσσαουίρα, Άιτ Μπεν Χαντού, Ταουρίτ, Όυαρζαζάτ, Τινερχίρ,
Ερφούντ, Μερζούγκα, Ερασιντία, Μιντέλντ, Ιφράν, Φεζ, Μεκνές,

Σεφσαουέν, Ταγγέρη, Ραμπάτ, Καζαμπλάνκα

Στο σταυροδρόμι Ευρώπης-Αφρικής και Μεσογείου-Ατλαντικού, το Μαρόκο γνώρισε κατά τη 
διάρκεια της μακράς του ιστορίας πολλούς κατακτητές και εποίκους, καθένας από τους οποίους 
άφησε τα ίχνη του στον πολιτισμό και στις συνήθειες των κατοίκων του.
Έρημος, βουνά και οάσεις, πολύχρωμες αγορές, κάσμπες και μεντίνες, αυτοκρατορικές πόλεις, 
γραφικά χωριά και βεδουίνοι, ένα ταξίδι στα όρια Δύσης και Ανατολής, που θα σας συναρπάσει.
Η βασική πύλη εισόδου της χώρας με το εξωτικό όνομα και τους συνειρμούς που φέρνει στον 
νου, η Καζαμπλάνκα, το παλάτι και η κάσμπα της πρωτεύουσας Ραμπάτ, τα παλιά "αμαρτωλά" 
καφενεία της θρυλικής Ταγγέρης, η χιονοσκεπής οροσειρά του Άτλαντα, το περίφημο "Μπλε 
Χωριό" Σεφσαουέν, η καυτή έρημος με τις καμήλες και οι κόκκινοι αμμόλοφοι της Μερζούγκα, 
τα στενά δαιδαλώδη σοκάκια με τις συντεχνίες στη μεντίνα της Φες, η παλιά αυτοκρατορική 
πρωτεύουσα Μεκνές, ο "Δρόμος με τις Χίλιες Κάσμπες" μεταξύ Ερφούντ και Όυαρζαζάτ, η 
καστροπολιτεία Εσσαουίρα με το νησιώτικο χρώμα, τα σουκ και η μεγαλειώδης "Πλατεία των 
Θαυμάτων" στο απαράμιλλο Μαρρακές… το Μαρόκο είναι μια χώρα, όπου ο μυστικισμός και ο 
παράδεισος των αισθήσεων μαγνητίζει!

ΟΙ  ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ  ΣΤΙΓΜΕΣ  ΜΑΣ:
• Τρεις διανυκτερεύσεις στην "Κόκκινη Πόλη", το  Μαρρακές, στο εξωτικό ξενοδοχείο Kenzi Rose Gardens 5*
• Περιλαμβάνεται η εκδρομή στην παραθαλάσσια πόλη Εσσαουίρα
• ΔΩΡΌ του Γραφείου μας: το Φολκλορικό Show "FANTASIA" με ποτό στο παγκοσμίως γνωστό Chez Ali
• Επισκέψεις σε πόλεις και χωριά του Μέσου Άτλαντα
• Μία διανυκτέρευση στην Όυαρζαζάτ στο ξενοδοχείο Kenzi Azghor
• Μία διανυκτέρευση στην Ερφούντ στο ξενοδοχείο Xaluca Erfoud Kasbah
• Εκδρομή στους αμμόλοφους της Σαχάρας/Μερζούγκα με jeep 4x4
• Δύο διανυκτερεύσεις στην "αυτοκράτειρα των πόλεων", την Φεζ, στο ξενοδοχείο Barceló 4*
• Ξενάγηση στην παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές
• Επίσκεψη στο "Μπλε Χωριό" Σεφσαουέν
• Διανυκτέρευση στην θρυλική Ταγγέρη στο ξενοδοχείο Hilton Garden Inn 4*
• Ξενάγηση στην πρωτεύουσα του Μαρόκου, το Ραμπάτ
• Μία Διανυκτέρευση στην Καζαμπλάνκα, στο πολυτελές ξενοδοχείο Mövenpick 5*
• Ημιδιατροφή καθημερινά - Περιλαμβάνεται το Εορταστικό δείπνο στο ξενοδοχείο στις 31/12
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός

ΠΛΗΡΕΣ
ΜΑΡΌΚΌ

με ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΝΟΤΟΥ
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1η μέρα: Αθήνα - Μαρρακές
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την "Κόκκινη Πόλη", το κοσμοπολίτικο Μαρρακές. 
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Μαρρακές, Ξενάγηση πόλης, ΔΩΡΟ: Φολκλορικό Show με ποτό στο 
παγκοσμίως γνωστό Chez Ali!  
Πρωινή ξενάγηση στο "Μαργαριτάρι του Νότου", το Μαρακές. Θα ξεκινήσουμε από το 
Τζαμί Κουτούμπια, το οποίο βλέπουμε εξωτερικά, καθώς δεν επιτρέπεται η επίσκεψη 
σε μη μουσουλμάνους. Ό μιναρές του τζαμιού αυτού αποτελεί το σύμβολο της πόλης. Θα 
συνεχίσουμε με το παλάτι Ελ Μπαχία, δηλαδή το παλάτι της ευνοούμενης, που έχει κτιστεί 
στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς και το Μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ (Dar Si Said), ένα πανέμορφο 
ανάκτορο που φιλοξενεί μια πλούσια συλλογή από ξύλινα διακοσμητικά και όχι μόνο. Θα 
επισκεφθούμε επίσης τους πανέμορφους κήπους Μενάρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
μεσημεριανό γεύμα. Το απόγευμα βόλτα με τον αρχηγό στην φημισμένη πλατεία Τζεμαά 
Ελ Φνα ή "Πλατεία των Θαυμάτων". Σύμφωνα με την UNESCO, η πλατεία αυτή αποτελεί 
αριστούργημα προφορικής και ανέπαφης παγκόσμιας κληρονομιάς. Εκεί, επί καθημερινής 
βάσης εκτυλίσσεται ένα μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν οι υπαίθριοι αυτοσχέδιοι 
πάγκοι-εστιατόρια, γητευτές φιδιών, παραμυθάδες και μάγισσες, σε συνδυασμό με τα 
εκατοντάδες μαγαζιά που ξετρυπώνουν από τις πιο απίθανες γωνίες των σουκς. Το βράδυ 
θα απολαύσουμε το φολκλορικό σόου "FANTASIA" στο παγκοσμίως γνωστό Chez Ali. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Μαρρακές, Ολοήμερη εκδρομή στην Εσσαουίρα
Πρωινή αναχώρηση για την Εσσαουίρα, μια πόλη στις ακτές του Ατλαντικού, ντυμένη στα 
λευκά και τα μπλε, που σήμερα αποτελεί σημαντικό κέντρο της μαροκινής καλλιτεχνικής 
δημιουργίας. Ανεβείτε στο κάστρο και απολαύστε την μαγευτική θέα, περπατήστε κατά μήκος 
του ωκεανού και ακούστε το τιτίβισμα των γλάρων... Η Εσσαουίρα σίγουρα θα σας αφήσει 
όμορφες εικόνες. Στην περιοχή της Εσσαουίρα και του Μαρρακές φυτρώνουν οι αργκανιές, 
από τις οποίες  βγαίνει το πανάκριβο έλαιο αργκάν (argan, αργανέλαιο). Τα κλαδιά των 
δένδρων αργκάν φέρουν άγρια αγκάθια, που αποδεικνύονται αποτελεσματικό αποτρεπτικό 
μέτρο για όσους επιθυμούν να συλλέξουν τους καρπούς τους - για όλους, εκτός από τις 
απτόητες κατσίκες, που σκαρφαλώνουν πάνω στα δέντρα αυτά! Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας στο Μαρρακές. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μαρρακές - Άιτ Μπεν Χαντού - Ταουρίτ - Ουαρζαζάτ 
Η σημερινή μας διαδρομή μέσω του Μεγάλου Άτλαντα θα μας οδηγήσει στο εκπληκτικό ksar/
οχυρωμένο χωριό Άιτ Μπεν Χαντού, το οποίο αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO. Εδώ σταματούσαν για να ξαποστάσουν τα καραβάνια που μετέφεραν 
χρυσό, αλάτι και άλλα πολύτιμα φορτία, όντας ασφαλή και προστατευμένα από επιδρομές 

κλεφτών. Λόγω της θέσης του και της γραφικότητάς του μάλιστα, έχει συχνά χρησιμοποιηθεί 
ως σκηνικό κινηματογραφικών ταινιών. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την κάσμπα 
(οχυρωμένο παλάτι-κάστρο) Ταουρίτ, που υπήρξε τόπος κατοικίας του πασά Γκλάουι, ο 
οποίος απέκτησε μεγάλο πλούτο από την συνεργασία του με τους Γάλλους. Έχει αναστηλωθεί 
σχετικά πρόσφατα και η επίσκεψη στους εσωτερικούς της χώρους θα σας συναρπάσει. 
Συνεχίζουμε για την Όυαρζαζάτ, την "Πύλη της Ερήμου", η οποία υπήρξε οχυρό των Γάλλων 
Λεγεωνάριων. Σύντομη περιήγηση στην πόλη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Ουαρζαζάτ - Τινερχίρ - Ερφούντ, Εκδρομή στην Μερζούγκα με jeep 4x4 
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας διαδρομής θα διασχίσουμε εντυπωσιακές οάσεις και 
θα περάσουμε από την πόλη Τινερχίρ, που κατοικείται ως επί το πλείστον από Αμαζίνγκ, 
δηλαδή αυτόχθονες Βερβέρους. Συνεχίζουμε για την  Ερφούντ. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Στη συνέχεια θα βιώσουμε μια μοναδική εμπειρία! Με ειδικά διαμορφωμένα jeep 
4x4 θα αναχωρήσουμε για τους αμμόλοφους της Μερζούγκα, από όπου θα απολαύσουμε την 
δύση του ηλίου. Το θέαμα κόβει πραγματικά την ανάσα, καθώς η κόκκινη άμμος της ερήμου 
μοιάζει …πυρπολημένη από τον ήλιο. Με τις εικόνες του ηλιοβασιλέματος βαθειά χαραγμένες 
μέσα μας θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Ερφούντ - Ερρασιντία - Μιντέλτ - Ιφράν - Φεζ 
Αρχίζουμε σήμερα την ανάβασή μας στον Μέσο Άτλαντα για να καταλήξουμε αργά το 
απόγευμα στην Φεζ. Στη διαδρομή μας θα έχουμε την ευκαιρία να σταματήσουμε σε ορεινά 
χωριά του Άτλαντα, όπως την Ερρασιντία, παλιό οχυρό των Γάλλων λεγεωνάριων και το 
μεγάλο γεωργικό κέντρο Μιντέλτ, καθώς και το Ιφράν, που διαθέτει χιονοδρομικό κέντρο, εξ 
ου και επονομάζεται "η Ελβετία του Μαρόκου". Η πόλη αυτή θεμελιώθηκε από  τους Γάλλους 
το 1929 για να γίνει σταθμός αναψυχής για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Συνεχίζουμε 
για την "αυτοκράτειρα των πόλεων", την αρχοντική Φεζ, που βρίσκεται στην καρδιά του 
Μαρόκου. Η πόλη ιδρύθηκε από τους Ιντρισίδες τον 8ο αιώνα ως η πρώτη αυτοκρατορική 
πρωτεύουσα. Όι Αλμοραβίδες και οι Αλμοάδες την προίκισαν πλουσιοπάροχα, παρότι έκαναν 
πρωτεύουσά τους το Μαρακές και οι Μερινίδες της χάρισαν και πάλι τον τίτλο του διοικητικού 
κέντρου του βασιλείου. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Φεζ  
Πρωινή ξενάγηση στην κατ' εξοχήν ιερή πόλη της χώρας, την "Μέκκα του Μαρόκου", τη Φεζ, 
η οποία θεμελιώθηκε το 791 μ.Χ. από τον Μουλάι Ιντρίς Α΄ - είναι δηλαδή η παλαιότερη από 
όλες τις αυτοκρατορικές πόλεις. Ιδρύθηκε σχεδόν αμέσως μετά την κατάκτηση της Βόρειας 
Αφρικής και της Ισπανίας από τους Άραβες και σύντομα έγινε το πολιτιστικό και θρησκευτικό 
κέντρο της περιοχής. Όλες οι μεγάλες δυναστείες άφησαν εδώ το σημάδι τους. Θα δούμε 
(εξωτερικά) το ανάκτορο Dar Al Makhzen των Μερινιδών - της δυναστείας που προσέδωσε 
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Μερζούγκα

ΚαζαμπλάνκαΚαζαμπλάνκα
ΡαμπάτΡαμπάτ

ΤαγγέρηΤαγγέρη

Σεφσαουέν

Φεζ
Μεκνές

Ιφράν

Μιντέλτ

Ερρασιντία

ΕρφούντΕρφούντΕρφούντ

Ουαρζαζάτ

Μαρρακές

Εσσαουίρα

ΜΑΡΟΚΟ

Αΐτ Μπεν
Χαντού

Ταουρίτ

Τινερχίρ

αίγλη και κύρος στην πόλη. Είναι το παλαιότερο ανάκτορο της χώρας (1276) και καλύπτει 
μια επιφάνεια 800 εκταρίων. Συνεχίζουμε με την Εβραϊκή συνοικία Μελλάχ, μια από τις 
ωραιότερες και τις πλουσιότερες της χώρας και καταλήγουμε στην δαιδαλώδη Μεντίνα του 
11ου αιώνα, που είναι γεμάτη με εξειδικευμένα καταστήματα και εργαστήρια - οι τεχνίτες 
της Φες είναι εξ άλλου φημισμένοι σε όλο το Μαγκρέμπ. Πρόκειται για έναν πραγματικό 
λαβύρινθο με 9.202 σοκάκια, μέσα στον οποίο θα δούμε μεταξύ άλλων το τζαμί Καραουίν 
(εξωτερικά) με τις 270 κολόνες, τις 14 πύλες και τον ψηλότερο μιναρέ του μουσουλμανικού 
κόσμου, έδρα του μουσουλμανικού Πανεπιστημίου της Φεζ, που ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα και 
είναι ίσως το παλαιότερο του κόσμου, το μαυσωλείο του Μουλάι Ιντρίς Β΄ (εξωτερικά) και την 
μεντρέσα Μπου Ινανία (Bou Inania). Μέσα στην Μεντίνα θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να 
δούμε τα βυρσοδεψία, που λειτουργούν ακόμα με τον πατροπαράδοτο τρόπο. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το λαογραφικό μουσείο Μπατάα. Όλοκληρώνουμε την ξενάγησή μας με τα 
ερείπια της νεκρόπολης των Μερινιδών. Απόγευμα ελεύθερο για περιπλάνηση στα εκπληκτικά 
παζάρια της πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Φεζ - Μεκνές - Σεφσαουέν - Ταγγέρη 
Πρωινή αναχώρηση για την παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές. Φθάνοντας, θα 
επισκεφθούμε την ιστορική πλατεία Λα Χεντίμ, γνωστή και ως "πλατεία της καταστροφής", 
θα δούμε εξωτερικά το παλάτι του Μουλάι Ισμαήλ με την μεγαλόπρεπη πύλη Μπαμπ Ελ 
Μανσούρ, τα τείχη της πόλης κ.ά. Επόμενος σταθμός της σημερινής μας διαδρομής το 
περίφημο Σεφσαουέν, το "Μπλε Χωριό", όπως επονομάζεται, λόγω του χρώματος των 
περισσότερων σπιτιών του. Συνεχίζουμε για την θρυλική Ταγγέρη, μια από τις σπουδαιότερες 
πόλεις και λιμάνια του Μαρόκου. Βρίσκεται στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, στα δυτικά του 
στενού του Γιβραλτάρ και κατοικήθηκε από Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, Πορτογάλους, 
Ισπανούς, Βρετανούς και Γάλλους. Άφιξη και ξενάγηση στο κάστρο και τα σουκς της 
Ταγγέρης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Ταγγέρη - Ραμπάτ - Καζαμπλάνκα
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Μαρόκου, το Ραμπάτ. Φθάνοντας, θα 
επισκεφθούμε το παλάτι του βασιλιά Χασάν Β΄, το μαυσωλείο του Μοχάμεντ Ε΄, τον Πύργο 
του Χασάν και την Κάσμπα Όυντάια (Oudaya Kasbah). Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για 
την οικονομική πρωτεύουσα του Μαρόκου, την Καζαμπλάνκα (Νταρ-Ελ-Μπεϊντά). Άφιξη, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

10η μέρα: Καζαμπλάνκα - Αθήνα
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα δούμε μεταξύ άλλων την πλατεία Μοχάμεντ 
Ε΄ - την μεγαλύτερη πλατεία της πόλης με την Γαλλική Πρεσβεία, το Δημαρχείο και την 
Υπερνομαρχία - την πλατεία των Ηνωμένων Εθνών, την κεντρική αγορά, την παραλιακή 
λεωφόρο Κορνίς, το τζαμί του βασιλιά Χασάν Β΄ (εξωτερικά) - ένα από τα μεγαλύτερα τεμένη 

Πτήσεις με    
Turkish 
Airlines

24/12/21
TK 1846 ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 10.05΄ - 12.40΄

TK   621 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΜΑΡΡΑΚΕΣ 18.35΄ - 21.50΄

02/01/22 TK   622 ΜΑΡΡΑΚΕΣ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22.50΄ - 05.50΄

03/01/22 TK 1845 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 08.10΄ - 08.35΄

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΑΚΕΣ-
ΑΘΗΝΑ μέσω ενδιάμεσου σταθμού •Εννέα συνολικά διανυκτερεύσεις, όπως 
παρακάτω: •Τρεις διανυκτερεύσεις στο Μαρρακές στο εξωτικό ξενοδοχείο KENZI 
ROSE GARDENS 5* •Δύο διανυκτερεύσεις στην Φεζ στο ξενοδοχείο BARCELÓ 4* 
•Μία διανυκτέρευση στην Όυαρζαζάτ στο ξενοδοχείο Kenzi Azghor ή παρόμοιο •Μία 
διανυκτέρευση στην Ερφούντ στο ξενοδοχείο Xaluca Erfoud Kasbah ή παρόμοιο 
•Μία διανυκτέρευση στην Ταγγέρη στο ξενοδοχείο HILTON GARDEN INN 4* •Μία 
διανυκτέρευση στην Καζαμπλάνκα στο πολυτελές ξενοδοχείο MÖVENPICK 5* 
•Ημιδιατροφή καθημερινά ~ Περιλαμβάνεται το Εορταστικό δείπνο στο ξενοδοχείο 
στις 31/12 •Φολκλορικό Show με ποτό στο παγκοσμίως γνωστό Chez Ali, Δώρο 
του γραφείου μας •Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού •Περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις, εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •Είσοδοι στα μουσεία, 
μνημεία και αξιοθέατα που αναγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα •Έμπειρος 
επίσημος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός •Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 
•Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα: +450 € •Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων •Ό,τι αναγράφεται 
ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχώρηση: 24 Δεκεμβρίου - 11 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών Μονόκλινο
1250 1050 1720

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

του ισλαμικού κόσμου - και την πλούσια συνοικία Άνφα. Αργά το απόγευμα θα μεταβούμε στο 
αεροδρόμιο του Μαρρακές και θα επιβιβαστούμε στην πτήση επιστροφής για την Αθήνα μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού. 

11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις: •Όι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Αφρική
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ΑΙΓΎΠΤΌΣ
...τα μυστήρια των Φαραώ

Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο & Πυραμίδες, Γεύμα στο βραβευμένο 
πλωτό εστιατόριο "Le Pacha 1901" Αλεξάνδρεια, Λούξορ,

Κρουαζιέρα στον Νείλο (4 Διανυκτερεύσεις) [Αμπού Σιμπέλ]

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Αφρική

ΟΙ  ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ  ΣΤΙΓΜΕΣ  ΜΑΣ:

• Απ΄ ευθείας πτήσεις με EGYPT AIR
• 2 Εσωτερικές πτήσεις Κάιρο-Λούξορ και Ασουάν-Κάιρο
• Διαμονή σε ξενοδοχείο 5* στο Κάιρο ~  Intercontinental Cairo Semiramis 5* ή
 Intercontinental City Stars 5* 
• Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Καΐρου
• Επίσκεψη στις πυραμίδες της Γκίζας
• Γεύμα στο βραβευμένο πλωτό εστιατόριο "Le Pacha 1901" στο Κάιρο!
• Όλοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια με γεύμα και επίσκεψη στην καινούργια   
 Βιβλιοθήκη
• Ξενάγηση στους Ναούς του Καρνάκ και του Λούξορ
• Ξενάγηση στην Κοιλάδα των Βασιλέων, Ντέιρ Αλ Μπαχαρί/Ναός της Χατσεπσούτ
• Επίσκεψη στους ναούς του Εντφού και του Κομόμπο
• Ξενάγηση στο Ασουάν και απογευματινή βόλτα με παραδοσιακή φελούκα 
• 4 διανυκτερεύσεις σε κρουαζιερόπλοιο πολυτελείας 5* με πλήρη διατροφή
• Δυνατότητα επίσκεψης στο περίφημο Αμπού Σιμπέλ
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός από την Αθήνα και τοπικός ελληνόφωνος

1 μέρα: Αθήνα - Κάιρο 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας πτήση για Κάιρο. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Κάιρο, Ξενάγηση, Μουσείο Καΐρου, Πυραμίδες, Αγορά Χαν Ελ Χαλίλ
Η σημερινή ολοήμερη ξενάγησή μας στην πόλη θα ξεκινήσει από το αρχαιολογικό μουσείο 
του Καΐρου, όπου στεγάζονται αριστουργήματα χιλιάδων χρόνων και αμύθητης αξίας από όλες 
τις περιόδους της Αιγυπτιακής ιστορίας.  Μεταξύ τους και τα μοναδικά ευρήματα του τάφου 
του Τουτ Ανκ Αμόν (Τουταγχαμών). Συνεχίζουμε με τις επιβλητικές Πυραμίδες της Γκίζας, 
ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, καθώς και με τη Σφίγγα, που παριστάνει τον 
Φαραώ Χεφρίνο με σώμα λιονταριού. Σύντομη στάση στα εργαστήρια παπύρου και αρωμάτων 
και συνεχίζουμε για το πολύβουο παζάρι του Χαν Ελ Χαλίλ, πνιγμένο στα χρώματα και στα 
μαγαζάκια με τα είδη λαϊκής τέχνης. Χρόνος ελεύθερος για να παζαρέψτε στις αμέτρητες 
αγορές. Γεύμα στο βραβευμένο πλωτό εστιατόριο "Le Pacha 1901". Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Κάιρο  
Όλοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια, την πόλη που ίδρυσε το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος. 
Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας θα δούμε την Ελληνιστική παροικία, το Ελληνικό 
Πατριαρχείο, το σπίτι όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Έλληνας ποιητής 
Καβάφης και τους μοναδικούς κήπους της Μοντάζα, που περιβάλουν τα θερινά ανάκτορα του 
τελευταίου Αιγύπτιου βασιλιά Φαρούκ, καθώς και το φρούριο του Μαμελούκου σουλτάνου 
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Καϊτμπέι (Qaitbay), που κατασκευάστηκε το 1477 στα ερείπια του αρχαίου Φάρου 
της Αλεξάνδρειας. Όλοκληρώνουμε την περιήγησή μας στην πόλη με επίσκεψη στην 
καινούρια Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας - ένα εκπληκτικό σύγχρονο αρχιτεκτονικό 
επίτευγμα. Γεύμα σε εστιατόριο της Αλεξάνδρειας. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
Κάιρο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Κάιρο - Λούξορ (Πτήση), Ξενάγηση στους Ναούς του Καρνάκ και του 
Λούξορ, Επιβίβαση στο Κρουαζιερόπλοιο 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Λούξορ, τις Θήβες της Πτολεμαϊκής περιόδου. 
Άφιξη και επίσκεψη στον μεγαλειώδη ναό του Καρνάκ, τον υπόστυλο χώρο με τις 134 
κολώνες, το ιερό και την ιερή καθαρτήρια λίμνη. Αποτελεί τον πιο σημαντικό και πολυτελή 
ναό στις αρχαίες Θήβες, αφιερωμένο στη λατρεία του θεού Άμωνα, στην Άνω Αίγυπτο. 
Μετά το τέλος της ξενάγησης  μεταφορά και τακτοποίηση στο Κρουαζιερόπλοιο που 
θα μας φιλοξενήσει για τις επόμενες μέρες. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τον ναό 
του Λούξορ, ο οποίος κάποτε ενωνόταν με τον ναό του Καρνάκ και ήταν αφιερωμένος 
στην αναζωογόνηση της βασιλείας. Γεύμα, δείπνο και διασκέδαση στο πλοίο. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Λούξορ, Δυτική Όχθη, Ξενάγηση στην Κοιλάδα των Βασιλέων, Ντέιρ Αλ 
Μπαχαρί/Ναός της Χατσεπσούτ, Απόπλους, Κρουαζιέρα 
Πρωινή ξενάγηση στην δυτική όχθη του Νείλου με την Κοιλάδα των Βασιλέων - τη 
νεκρόπολη των αρχαίων Θηβών, όπου υπάρχουν περισσότεροι από 60 τάφοι, μεταξύ 
των οποίων και εκείνος του Τουτ Ανκ Αμόν (Τουταγχαμών). Ό θεός Ήλιος πέθανε στον 
δυτικό ορίζοντα για να ξαναγεννηθεί/αναζωογονηθεί, στον ανατολικό ορίζοντα. Για τον 
λόγο αυτό τα αρχαία αιγυπτιακά νεκροταφεία βρίσκονταν γενικά στη δυτική όχθη του 
Νείλου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον επιτάφιο ναό της Χατσεπσούτ - της μοναδικής 
στην ιστορία γυναίκας Φαραώ, στο Ντέιρ αλ Μπαχάρι. Αποτελούμενη από τρεις τεχνητές 
βεράντες που σταδιακά ανεβαίνουν προς την πλαγιά, είναι πραγματικά ένα αξιοθέατο. 
Η τοποθεσία του Ντέιρ αλ Μπαχάρι ήταν ιερή για την Άθωρ, τη θεά που θηλάζει και 
εκτρέφει κάθε βασιλιά, συμπεριλαμβανομένου του μυθολογικού προγόνου τους, του θεού 
Χόρους, στο αρχέγονο παρελθόν της Αιγύπτου. Μετά την επίσκεψή μας επιστροφή στο 
κρουαζιερόπλοιο και απόπλους. Η πλεύση μας παράλληλα με τις καταπράσινες όχθες 
του Νείλου θα μας οδηγήσει στο Εντφού. Γεύμα, δείπνο και διασκέδαση στο πλοίο. 
Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Κρουαζιέρα, Επίσκεψη στους ναούς του Εντφού και του Κομόμπο
Πρωινή ξενάγηση στον πιο καλοδιατηρημένο ναό της Αιγύπτου, τον ναό του θεού 
Χόρους ή Ώρου στο Εντφού. Ό ναός κατασκευάστηκε κατά την περίοδο του Πτολεμαϊκού 
Βασιλείου μεταξύ 237 και 57 π.Χ. Όι επιγραφές στους τοίχους του παρέχουν σημαντικές 
πληροφορίες για τη γλώσσα, τους μύθους και τη θρησκεία κατά την ελληνιστική περίοδο 

στην Αίγυπτο. Υπάρχουν επίσης σημαντικές επιγραφές του Ιερού Δράματος σχετικά 
με την παλαιά σύγκρουση μεταξύ των θεών Χόρους και Σεθ. Συνεχίζουμε την υδάτινη 
διαδρομή μας με προορισμό το Κομόμπο. Άφιξη και ξενάγηση στον μοναδικό ναό του, 
που κατασκευάστηκε κατά την Ελληνορωμαϊκή περίοδο. Στην πραγματικότητα αποτελεί 
σύμπλεγμα δύο ναών, αφιερωμένων σε δύο θεούς: τον θεό-κροκόδειλο Σόμπεκ και τον 
θεό-γεράκι Χαροέρις/Ώρο. Η υδάτινη διαδρομή μας συνεχίζεται με προορισμό την Άνω 
Αίγυπτο και το Ασουάν. Γεύμα, δείπνο και διασκέδαση στο πλοίο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Ασουάν, Ξενάγηση, Φράγμα Ασουάν 
(Προαιρετική εκδρομή στο Αμπού Σιμπέλ)  
Ξενάγηση στο Ασουάν κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το Μεγάλο Φράγμα, ένα 
γιγαντιαίο έργο της σύγχρονης εποχής, καθώς και τον ναό της νήσου Φίλαι. Ό ναός της 
Ίσιδας ήταν ένας από τους τελευταίους αρχαίους αιγυπτιακούς ναούς που παρέμεινε 
ενεργός, καθώς συνέχισε να λειτουργεί μέχρι τη βασιλεία του βυζαντινού αυτοκράτορα 
Ιουστινιανού Α΄(527-565 μ.Χ.), ο οποίος διέταξε τον αποκλεισμό όλων των ειδωλολατρικών 
ναών. Εδώ ένας ιερέας της Ίσιδος με την ονομασία Esmet-Akhom χαράζει την τελευταία 
ιερογλυφική επιγραφή, που χρονολογείται στα τέλη του 4ου αιώνα μ.Χ. (394 μ.Χ.). 
Επιστροφή στο Κρουαζιερόπλοιο. Το απόγευμα βόλτα με παραδοσιακή φελούκα - τα 
χαρακτηριστικά τοπικά ιστιοφόρα του Νείλου - με φόντο το Ασουάν για να απολαύσουμε 
το ηλιοβασίλεμα. Γεύμα, δείπνο και διασκέδαση στο πλοίο. Διανυκτέρευση.

Προαιρετική Εκδρομή στο Αμπού Σιμπέλ
Αν δεν σας ενοχλεί η πολύ πρωινή έγερση, σας προτείνουμε να λάβετε μέρος σε 
μία προαιρετική οδική εκδρομή με προορισμό έναν από τους δημοφιλέστερους 
αρχαιολογικούς τόπους της Αιγύπτου, το Αμπού Σιμπέλ, 280 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του 
Ασσουάν και 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Σουδάν. 
Το Αμπού Σιμπέλ αποτελείται από δυο μεγαλοπρεπείς ναούς, μέρος ενός συγκροτήματος 
επτά ναών που κατασκεύασε ο Ραμσής Β΄ (1244-1224 π.Χ.) σε ανάμνηση της νίκης του 
επί του στρατού των Χετταίων στη μάχη του Καντές. Βρίσκονται στην δυτική όχθη της 
λίμνης Νάσερ, όπου μεταφέρθηκαν από την UNESCO, όταν η κυβέρνηση της Αιγύπτου 
αποφάσισε την κατασκευή ενός τεράστιου φράγματος και τη δημιουργία αυτής της 
λίμνης. Ό Ραμσής Β΄ αφιέρωσε τον Μεγάλο Ναό στον εαυτό του και στους θεούς Φθα, Ρα-
Χοράκτι και Άμμωνα-Ρα. Στην είσοδο του ναού υπάρχουν τέσσερα αγάλματα, 20 μέτρων 
το καθένα, που αναπαριστούν τον Ραμσή Β΄, καθισμένο με τα βασιλικά διαδήματα και 
το διπλό στέμμα της Άνω και Κάτω Αιγύπτου. Ό Μεγάλος Ναός κατασκευάστηκε με 
απόλυτη αστρονομική ακρίβεια ως προς τον υπολογισμό των κινήσεων του ήλιου: κάθε 
πρωί φωτίζεται από τις ακτίνες του ήλιου, ενώ δύο φορές τον χρόνο - 22 Φεβρουαρίου, 
ημέρα των γενεθλίων του Ραμσή Β΄ και 22 Όκτωβρίου, ημέρα της ανόδου του στον θρόνο 
- μια δέσμη φωτός του ανατέλλοντος ηλίου διεισδύει μέχρι το άδυτο του τυλιγμένου στο 
σκοτάδι ναού και φωτίζει τα πρόσωπα των αγαλμάτων. Στη βόρεια πλευρά του βράχου 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Αφρική
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Αφρική

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με EGYPT AIR •Διαμονή στα ξενοδοχεία 
INTERCONTINENTAL CAIRO SEMIRAMIS 5* ή INTERCONTINENTAL CITY STARS 5* στο Κάιρο, ανάλογα 
με την ημερομηνία αναχώρησης . Σημείωση: Με βάση την πολιτική του ξενοδοχείου Intercontinental 
Cairo Semiramis 5*, δεν επιτρέπονται τρεις (3) ενήλικες σε ένα δωμάτιο.   Επιτρέπονται δύο (2) 
ενήλικες και 1 παιδί έως 12 ετών •Διαμονή σε Κρουαζιερόπλοιο 5* [4 Διανυκτερεύσεις] •Ένα γεύμα 
στο βραβευμένο πλωτό εστιατόριο "Le Pacha 1901" •Ένα γεύμα σε τοπικό εστιατόριο στην Αλεξάνδρεια 
•Πλήρης διατροφή στην Κρουαζιέρα •Μεταφορές από/προς αεροδρόμια-ξενοδοχεία •Ξεναγήσεις, εκδρομές 
βάσει προγράμματος •Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους  •Έλληνας επαγγελματίας αρχηγός-
συνοδός •Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός και υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων •Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά: € 295 •Βίζα 
Αιγύπτου: +€ 25, εκδίδεται και πληρώνεται κατά την άφιξή σας στο αεροδρόμιο του Καΐρου •Ποτά και 
αναψυκτικά στην διάρκεια των γευμάτων •Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Πτήσεις

22/12/21 MS 748 ΑΘΗΝΑ - ΚΑΪΡΟ 16.00΄ - 17.50΄

25/12/21 MS  262   ΚΑΪΡΟ - ΛΟΥΞΟΡ 07.00΄ - 08.00΄

29/12/21 MS  081   ΑΣΟΥΑΝ - ΚΑΪΡΟ 06.00΄ - 07.25΄

29/12/21 MS 747 ΚΑΪΡΟ - ΑΘΗΝΑ 10.35΄ - 12.30΄

Πτήσεις

23/12/21 MS  748 ΑΘΗΝΑ - ΚΑΪΡΟ 16.00΄ - 17.50΄

25/12/21 MS  262 ΚΑΪΡΟ - ΛΟΥΞΟΡ 07.00΄ - 08.00΄

29/12/21 MS  081 ΑΣΟΥΑΝ - ΚΑΪΡΟ 06.00΄ - 07.25΄

30/12/21 MS  747 ΚΑΪΡΟ - ΑΘΗΝΑ 10.35΄ - 12.30΄

Πτήσεις

24/12/21 MS  748 ΑΘΗΝΑ - ΚΑΪΡΟ 16.00΄ - 17.50΄

27/12/21 MS  064 ΚΑΪΡΟ - ΛΟΥΞΟΡ 07.30΄ - 08.35΄

31/12/21 MS  083 ΑΣΟΥΑΝ - ΚΑΪΡΟ 09.05΄ - 10.30΄

01/01/22 MS  747 ΚΑΪΡΟ - ΑΘΗΝΑ 10.35΄ - 12.30΄

Πτήσεις

27/12/21 MS  748 ΑΘΗΝΑ - ΚΑΪΡΟ 16.00΄ - 17.50΄

30/12/21 MS  062 ΚΑΪΡΟ - ΛΟΥΞΟΡ 06.45΄ - 07.45΄

03/01/22 MS  081 ΑΣΟΥΑΝ - ΚΑΪΡΟ 06.00΄ - 07.25΄

03/01/22 MS  747 ΚΑΪΡΟ - ΑΘΗΝΑ 10.35΄ - 12.30΄

Πτήσεις

02/01/22 MS  748 ΑΘΗΝΑ - ΚΑΪΡΟ 16.00΄ - 17.50΄

03/01/22 MS  064 ΚΑΪΡΟ - ΛΟΥΞΟΡ 07.30΄ - 08.35΄

07/01/22 MS  081 ΑΣΟΥΑΝ - ΚΑΪΡΟ 06.00΄ - 07.25΄

09/01/22 MS  747 ΚΑΪΡΟ - ΑΘΗΝΑ 10.35΄ - 12.30΄

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΑΜΠΟΎ ΣΙΜΠΕΛ: € 100

22 Δεκεμβρίου - Hotel Intercontinental  Cairo Semiramis 5*, 
MS Tuya Nile Cruise ship 5* Dlx - 8 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών Μονόκλινο
1090 1000 1450

23 Δεκεμβρίου - Intercontinental Cairo Semiramis 5* &
 Intercontinental City Stars 5*, MS Tuya Nile Cruise ship 5* Dlx  - 8 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών Μονόκλινο
1180 1090 1530

24 Δεκεμβρίου - Hotel Intercontinental Cairo Semiramis 5*, Hotel Intercontinental 
City Stars 5*,MS Blue Shadow II Nile Cruise ship 5* Dlx - 9 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών Μονόκλινο
1180 1090 1570

27 Δεκεμβρίου - Hotel Intercontinental Cairo Semiramis 5*, 
MS Amwaj Nile Cruise ship 5* Dlx *** Πρωτοχρονιά εν πλω *** - 8 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών Μονόκλινο
1420 1320 1840

2 Ιανουαρίου - Hotel Intercontinental Cairo Semiramis 5*, MS Blue Shadow II Nile 
Cruise ship 5* Dlx - 8 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών Μονόκλινο

975 880 1300

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ EGYPT AIR  

υπάρχει ένας μικρότερος ναός, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στη θεά της αγάπης Αθώρ και 
στη γυναίκα του Ραμσή, Νεφερτάρι. Επιστροφή στο Ασουάν και ξενάγηση με το υπόλοιπο 
γκρουπ. 

8η μέρα: Ασουάν - Κάιρο
Αποβίβαση από το πλοίο και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην 
Αθήνα μέσω Καΐρου.

Σημειώσεις: 
•Όι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό σας.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με 2 διανυκτερεύσεις στην αρχή στο Κάιρο 
στο ξενοδοχείο Intercontinental Cairo Semiramis 5* και 1 διανυκτέρευση στο τέλος του 

προγράμματος στο Intercontinental City Stars 5*

1 επιπλέον διανυκτέρευση στο Κάιρο στο τέλος του προγράμματος στο ξενοδοχείο 
Intercontinental City Stars 5*
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Δύο ξεναγήσεις στο Κάιρο:
Αρχαιολογικό Μουσείο, Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού & Πυραμίδες

 Γεύμα στο βραβευμένο πλωτό εστιατόριο  
"Le Pacha 1901"στο Κάιρο! 

Ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια με γεύμα
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Αίγυπτος, η μυστηριώδης
Η Αίγυπτος έχει αιχμαλωτίσει πολλούς, ενώ σε άλλους άφησε μια ακόρεστη δίψα 
για να γνωρίσουν αυτήν τη μυστηριώδη γη, που κατοικήθηκε κάποτε από τους 
Φαραώ και τον Καίσαρα και αποτέλεσε βάση για πολλές βιβλικές ιστορίες. 
Μια επίσκεψη σε αυτή την υπέροχη χώρα είναι απαραίτητη για τους ιστορικούς 
και όχι μόνον, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικούς 
προορισμούς της Αφρικής.
Η πρώτη εικόνα της Αιγύπτου που μας έρχεται στο νου είναι οι πυραμίδες, ο 
τεράστιος όγκος των οποίων είναι πράγματι αξιοσημείωτος. Τα πιο δημοφιλή 
αξιοθέατα της χώρας είναι η Σφίγγα και οι Πυραμίδες της Γκίζας - ιδιαίτερα η 
Πυραμίδα του Χέοπα, το μόνο από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου που 
εξακολουθούν να υπάρχουν.
Εξίσου δημοφιλής είναι ο ποταμός Νείλος - ο μακρύτερος ποταμός του κόσμου. Η 
ομορφιά κατά μήκος του Νείλου είναι εκπληκτική και λίγες μέρες ταξιδιού σε αυτό 
το ποτάμι είναι ένας δημοφιλής τρόπος για να γνωρίσει κανείς αυτήν την χώρα. 
Χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την Αίγυπτο κάθε χρόνο και πολλοί από αυτούς 
κατευθύνονται προς την Κοιλάδα των Βασιλέων, όπου Φαραώ και Βασίλισσες της 
Αιγύπτου είχαν ταφεί από τον 11ο αιώνα π.Χ. Τα αντικείμενα που βρέθηκαν εδώ 
αποτελούν μαρτυρία της ιστορίας ολόκληρης της χώρας.
Το Αιγυπτιακό Μουσείο Αρχαιοτήτων είναι ο χώρος όπου οι επισκέπτες μπορούν 
να θαυμάσουν τη μεγαλύτερη συλλογή αιγυπτιακών τεχνουργημάτων στον 
κόσμο - περισσότερα από 120.000 ευρήματα, ανάμεσα στα οποία 9 μούμιες που 
εκτίθενται στο The Royal Mummy Room, καθώς και η συμπαγής χρυσή μάσκα του 
Τουταγχαμών. 
Η αιγυπτιακή πρωτεύουσα, το Κάιρο, γνωστό και ως "η πόλη των χιλιάδων 
μιναρέδων", είναι ένας τόπος αντιθέσεων, γεμάτος αρχαία ορόσημα,  περίτεχνα 
τζαμιά και λαμπερούς σύγχρονους ουρανοξύστες.
Η μητροπολιτική περιοχή του Καΐρου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Αφρική, 
όπου ζουν περισσότερα από 20 εκατομμύρια άνθρωποι - μια λαοθάλασσα που 
συμβάλλει στο χάος της πόλης και ταυτόχρονα στον …καρδιακό παλμό της. 
Πολλοί επισκέπτες βρίσκουν συναρπαστική την φρενίτιδα του Καΐρου, αλλά όσοι 
έχουν αίσθηση του χιούμορ και υπομονή, τους περιμένει ένας θησαυρός εμπειριών 
που δεν μπορούν να βρουν οπουδήποτε αλλού.

Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο και  Μουσείο Αιγυπτιακού 
Πολιτισμού , Πυραμίδες Αλεξάνδρεια

ΑΙΓΎΠΤΌΣ 5*

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Αφρική

ΟΙ  ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ  ΣΤΙΓΜΕΣ  ΜΑΣ:

• Απ΄ ευθείας πτήσεις με EGYPT AIR
• Διαμονή σε ξενοδοχείο 5* στο Κάιρο - Intercontinental Cairo Semiramis 5*
• Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Καΐρου 
• Επίσκεψη στις πυραμίδες της Γκίζας 
• Επίσκεψη στην Ακρόπολη του Καΐρου 
• Επίσκεψη στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
• Επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού 
• Γεύμα στο βραβευμένο πλωτό εστιατόριο "Le Pacha 1901" στο Κάιρο!  
• Όλοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια με γεύμα 
• Επίσκεψη στην καινούργια Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας
• Επίσκεψη στο σπίτι του Καβάφη στην Αλεξάνδρεια  
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός από την Αθήνα και τοπικός ελληνόφωνος 
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Μια σύντομη ιστορία 
Παρόλο που το Κάιρο είναι μια σχετικά σύγχρονη πρωτεύουσα (τουλάχιστον 
με τα αιγυπτιακά δεδομένα), η ιστορία της πόλης συνδέεται με την ιστορία της 
Μέμφιδας, της αρχαίας πρωτεύουσας του παλαιού βασιλείου της Αιγύπτου, 
που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα νότια από το κέντρο της πόλης. Το 
Κάιρο ιδρύθηκε το 969 μ.Χ. για να χρησιμεύσει ως νέα πρωτεύουσα της 
δυναστείας των Φατιμιδών. Κατά τη διάρκεια του 12ου αιώνα, η δυναστεία των 
Φατιμιδών έπεσε στον Σαλαντίν, τον πρώτο σουλτάνο της Αιγύπτου. Κατά τους 
επόμενους αιώνες, η κυριαρχία του Καΐρου πέρασε στους Μαμελούκους, στους 
Όθωμανούς, στους Γάλλους και στους Βρετανούς. Το 1952 οι κάτοικοι του 
Καΐρου εξεγέρθηκαν εναντίον των Βρετανών και απέκτησαν την ανεξαρτησία 
τους. Το 2011 το Κάιρο υπήρξε το επίκεντρο διαμαρτυρίας κατά του προέδρου 
Χόσνι Μουμπάρακ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους. 

Πυραμίδες, ιστορική αναφορά
Όι Πυραμίδες της Γκίζας βρίσκονται σε ένα οροπέδιο στην δυτική όχθη του 
ποταμού Νείλου, στα περίχωρα του σύγχρονου Καΐρου. 
Η αρχαιότερη και μεγαλύτερη από τις τρεις πυραμίδες, γνωστή και ως "Μεγάλη 
Πυραμίδα", είναι το μόνο από τα περίφημα Επτά Θαύματα του Αρχαίου 
Κόσμου που σώζεται μέχρι σήμερα. Κατασκευάστηκε για τον φαραώ Χέοπα 
ή Χούφου, τον δεύτερο από τους οκτώ βασιλιάδες της τέταρτης αιγυπτιακής 
δυναστείας. Αν και ο Χέωψ βασίλευσε για 23 χρόνια (2589-2566 π.Χ.), σχετικά 
λίγα είναι γνωστά για εκείνον, πέραν από το μεγαλείο της πυραμίδας του. Όι 
πλευρές της βάσης της πυραμίδας έχουν μήκος 230 μέτρα και το αρχικό της 
ύψος ήταν 147 μέτρα, καθιστώντας την, την μεγαλύτερη πυραμίδα στον κόσμο 
και το ψηλότερο κτίριο του κόσμου για περισσότερα από 3.800 χρόνια. Αρχικά η 
Μεγάλη Πυραμίδα ήταν καλυμμένη με πέτρες, οι οποίες δημιουργούσαν μία λεία 
και επίπεδη επιφάνεια. Το όλο συγκρότημα περιλαμβάνει δύο ναούς νεκρικής 
λατρείας προς τιμήν του Χέοπα (έναν δίπλα στην πυραμίδα και έναν άλλον 
κοντά στον Νείλο), τρεις μικρότερες πυραμίδες για τις συζύγους του, καθώς και 
μία μικρότερη πυραμίδα- "δορυφόρο", έναν στεγασμένο διάδρομο που ένωνε 
τους δύο ναούς και μικρότερους τάφους μασταμπάδες, οι οποίοι ανήκουν σε 
συγγενείς ή αξιωματούχους και βρίσκονται γύρω από την πυραμίδα. 

Η μεσαία πυραμίδα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη από τις πυραμίδες της Γκίζας 
και ο τάφος του φαραώ Χεφρήνου ή Κχαφρέ (2558-2532 π.Χ.), γιου του Χέοπα 
και τρίτου φαραώ της τέταρτης αιγυπτιακής δυναστείας. Η πυραμίδα έχει μήκος 
βάσης 215,50 μέτρα και ύψος 136,40 μέτρα (το αρχικό της ύψος ήταν 143,50 
μέτρα). Μια μοναδική κατασκευή που βρίσκεται μέσα στο συγκρότημα της  
πυραμίδας του Χεφρήνου είναι η Μεγάλη Σφίγγα, ένα άγαλμα-φύλακας σε 
καθήμενη στάση, σκαλισμένο σε ασβεστόλιθο, με κεφάλι ανθρώπου και σώμα 
λιονταριού. Ήταν το μεγαλύτερο άγαλμα στον αρχαίο κόσμο με μήκος 73,5 μέτρα, 
πλάτος 6 μέτρα και ύψος 20,22 μέτρα. Η Σφίγγα συνδέεται με την πυραμίδα 
του Χεφρήνου με μια ανυψωμένη Όδό, ενώ το γύρω συγκρότημα περιλαμβάνει 
επίσης τον ναό της Σφίγγας και έναν ναό μέσα στην Κοιλάδα. Κατά το Νέο 
Βασίλειο (18η δυναστεία, περίπου το 1500 π.Χ.) την Σφίγγα την αποκαλούσαν 
Χορ-μ-ακέτ (Hor-em-akhet, στα ελληνικά, Χάρμακις) και λατρευόταν πιθανότατα 
ως μια τοπική μορφή του θεού Ώρου (Horus).
Η νοτιότερη πυραμίδα της Γκίζας κατασκευάστηκε για τον φαραώ Μυκερίνο ή 
Μενκαουρέ (Menkaure), γιο και διάδοχο του Χεφρήνου (2532-2503 π.Χ.). Είναι 
η μικρότερη από τις τρεις πυραμίδες, με αρχικό ύψος 65,50 μέτρα (τώρα έχει 
ύψος 61 μέτρα και βάση 108,50 μέτρα) και υπήρξε πρόδρομος των μικρότερων 
πυραμίδων, που θα κατασκευαζόταν κατά την πέμπτη και έκτη δυναστεία.

Ποιός κατασκεύασε τις Πυραμίδες;
Η δημοφιλέστερη θεωρία για την κατασκευή των πυραμίδων αναφέρει ότι 
στηρίχθηκε στην εργασία σκλάβων και αιχμαλώτων, οι σκελετοί όμως που 
βρέθηκαν στην περιοχή δείχνουν ότι οι εργάτες ήταν μάλλον αιγύπτιοι γεωργοί, 
που δούλευαν στο κτίσιμο των πυραμίδων κατά το χρονικό διάστημα που ο 
ποταμός Νείλος πλημμύριζε. Περίπου 2,3 εκατομμύρια τεμάχια λίθων (με κατά 
μέσο όρο περίπου 2,5 τόνων ο καθένας) έπρεπε να κοπούν, να μεταφερθούν 
και να συναρμολογηθούν. Ό αρχαίος Έλληνας ιστορικός Ηρόδοτος έγραψε 
ότι χρειάστηκαν 20 χρόνια για να κατασκευαστεί η Μεγάλη Πυραμίδα και 
ότι απαιτούσε την εργασία 100.000 ανδρών, όμως μετέπειτα αρχαιολογικά 
στοιχεία δείχνουν ότι το εργατικό δυναμικό μπορεί στην πραγματικότητα να 
ήταν περίπου 20.000.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Αφρική
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1η μέρα: Αθήνα - Κάιρο 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας πτήση για Κάιρο. Άφιξη, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Κάιρο, 1η Ξενάγηση, Μουσείο Καΐρου, Πυραμίδες, Αγορά Χαν Ελ 
Χαλίλ
Η σημερινή ολοήμερη ξενάγησή μας στην πόλη θα ξεκινήσει από το αρχαιολογικό 
μουσείο του Καΐρου, όπου στεγάζονται αριστουργήματα χιλιάδων χρόνων και 
αμύθητης αξίας από όλες τις περιόδους της Αιγυπτιακής ιστορίας.  Μεταξύ 
τους και τα μοναδικά ευρήματα του τάφου του Τουτ Ανκ Αμόν (Τουταγχαμών). 
Συνεχίζουμε με τις επιβλητικές Πυραμίδες της Γκίζας, ένα από τα επτά θαύματα 
του αρχαίου κόσμου, καθώς και με τη Σφίγγα, που παριστάνει τον Φαραώ 
Χεφρίνο με σώμα λιονταριού. Σύντομη στάση στα εργαστήρια παπύρου και 
αρωμάτων και συνεχίζουμε για το πολύβουο παζάρι του Χαν Ελ Χαλίλ, πνιγμένο 
στα χρώματα και στα μαγαζάκια με τα είδη λαϊκής τέχνης. Χρόνος ελεύθερος 
για να παζαρέψτε στις αμέτρητες αγορές. Γεύμα στο βραβευμένο πλωτό 
εστιατόριο "Le Pacha 1901". Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Κάιρο, 2η Ξενάγηση, Ακρόπολη Καΐρου, Εκκλησία Αγίου Γεωργίου, 
Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού 
Πρώτη επίσκεψη της σημερινής μας ξενάγησης θα είναι στην Ακρόπολη του 
Καΐρου, την περίφημη Σιταντέλα του Σαλαντίν (Salah El Din Citadel). Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του 7ου ή 8ου 
αιώνα. Είναι η μόνη στρογγυλή εκκλησία της Αιγύπτου, καθώς κατασκευάστηκε 
πάνω στα θεμέλια ενός ρωμαϊκού στρογγυλού πύργου. Τέλος, θα επισκεφθούμε 
το περίφημο Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού, το οποίο φιλοξενεί μια 
συλλογή περίπου 50.000 εκθεμάτων - είναι το πρώτο μουσείο στον αραβικό 
κόσμο που επικεντρώνεται στον αιγυπτιακό πολιτισμό από τα προϊστορικά 
χρόνια έως σήμερα.

4η μέρα: Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Κάιρο 
Όλοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια, την πόλη που ίδρυσε το 331 π.Χ. ο Μέγας 
Αλέξανδρος. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας θα δούμε την Ελληνιστική 
παροικία, το Ελληνικό Πατριαρχείο, θα επισκεφτούμε το σπίτι όπου έζησε τα 
τελευταία χρόνια της ζωής του ο Έλληνας ποιητής Καβάφης, θα θαυμάσουμε 
τους μοναδικούς κήπους της Μοντάζα, που περιβάλουν τα θερινά ανάκτορα του 
τελευταίου Αιγύπτιου βασιλιά Φαρούκ, καθώς και το φρούριο του Μαμελούκου 
σουλτάνου Καϊτμπέι (Qaitbay) (εξωτερική επίσκεψη), που κατασκευάστηκε το 
1477 στα ερείπια του αρχαίου φάρου της Αλεξάνδρειας. Όλοκληρώνουμε την 

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με EGYPT AIR •Διαμονή 
στο Κάιρο στο ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL CAIRO SEMIRAMIS 5* •Σημείωση: 
Με βάση την πολιτική του ξενοδοχείου δεν επιτρέπονται τρεις (3) ενήλικες 
σε ένα δωμάτιο. Επιτρέπονται δύο (2) ενήλικες και 1 παιδί έως 12 ετών •Ένα 
γεύμα στο βραβευμένο πλωτό εστιατόριο "Le Pacha 1901" •Ένα γεύμα σε τοπικό 
εστιατόριο στην Αλεξάνδρεια •Δύο (2) γεύματα σε τοπικά εστιατόρια •Μεταφορές από/
προς αεροδρόμια-ξενοδοχεία •Ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος •Είσοδοι 
σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους •Έλληνας επαγγελματίας αρχηγός-συνοδός 
•Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός και υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων •Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά: € 220 •Βίζα Αιγύπτου: +€ 25. Εκδίδεται και πληρώνεται κατά την 
άφιξή σας στο αεροδρόμιο του Καΐρου •Ποτά και αναψυκτικά στην διάρκεια των 
γευμάτων •Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Πτήσεις
1η μέρα MS 748 ΑΘΗΝΑ - ΚΑΪΡΟ 16.00΄ - 17.50΄

5η μέρα MS 747 ΚΑΪΡΟ – ΑΘΗΝΑ 10.35΄ - 12.30΄

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Αναχωρήσεις: 24, 30 Δεκεμβρίου & 5 Ιανουαρίου - 5 μέρες

Τιμή κατ΄ άτομο
Intercontinental Cairo 

Semiramis 5*

Προσφορά
24/12

30/12 5/01

Δίκλινο 590 790 630

3ο άτομο έως 12 ετών 500 690 540

Μονόκλινο 810 1.000 850

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Αφρική

περιήγησή μας στην πόλη με επίσκεψη στην καινούρια Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας 
- ένα εκπληκτικό σύγχρονο αρχιτεκτονικό επίτευγμα. Γεύμα σε εστιατόριο της 
Αλεξάνδρειας. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Κάιρο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Κάιρο - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής για την Αθήνα.

Σημειώσεις: •Όι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν 
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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Το μοναδικό ταξίδι που περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά και παγκοσμίως 
γνωστά Εθνικά Πάρκα της Ουγκάντας

• Εθνικό Πάρκο Καταρρακτών Μέρτσισον, Εθνικό Πάρκο Κιμπάλε,
Εθνικό Πάρκο Βασίλισσας Ελισάβετ, Εθνικό Πάρκο Μπουίντι,

Εθνικό Πάρκο Λίμνης Μπούρο
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Σαφάρι στο "Μαργαριτάρι της Αφρικής"
σε πέντε μοναδικά πάρκα της 

ΌΎΓΚΑΝΤΑ

ΟΎΓΚΑΝΤΑ
Όι μεγάλες σαβάνες και τα τεράστια τροπικά δάση, οι χιονισμένες και σχεδόν μονίμως σκεπασμένες από 
ομίχλη και σύννεφα βουνοκορφές της οροσειράς Ρουβενζόρι - τα περίφημα "Βουνά του Φεγγαριού" - η 
μεγαλύτερη λίμνη της Αφρικής και δεύτερη στον κόσμο, πηγή ενός εκ των δύο παραποτάμων του Νείλου, 
η Βικτώρια, οι εντυπωσιακοί καταρράκτες του Νείλου, το δυτικό τμήμα της Μεγάλης Ρηξιγενούς Κοιλάδας, 
η παρθένα φύση, η τεράστια ποικιλία της πανίδας που συναντά κανείς στα πολυάριθμα Εθνικά Πάρκα - 
ελέφαντες, λιοντάρια, βουβάλια, λεοπαρδάλεις, καμηλοπαρδάλεις, ζέβρες, ρινόκεροι, ύαινες, ιπποπόταμοι, 
κροκόδειλοι, χιμπατζήδες, γορίλες, πίθηκοι κλπ. - αλλά και η φήμη ως "η πιο φιλική χώρα της Αφρικής" με 
παράδοση στην φιλοξενία, καθιστούν το ταξίδι στην Όυγκάντα εμπειρία ζωής! 
Η Όυγκάντα είναι μια τροπική χώρα και μεγάλο μέρος της βρίσκεται στο κεντρικό αφρικανικό οροπέδιο μεταξύ 
900-1.500 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που προσδίδει στην χώρα ένα ωραίο 
τροπικό κλίμα, με θερμοκρασίες μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας και μεταξύ 12 
και 18 βαθμών Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
Υπήρξε αποικία των Άγγλων και απέκτησε την ανεξαρτησία της στις 9 Όκτωβρίου του 1962.  
Η έκταση της χώρας είναι 241.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της 42 εκατομμύρια. Επίσημη 
γλώσσα είναι τα Αγγλικά και νόμισμα το σελίνι Όυγκάντας (USh). 
Όι περισσότεροι τουρίστες φθάνουν στο σύγχρονο διεθνές αεροδρόμιο του Έντεμπε, που βρίσκεται στις 
όχθες της λίμνης Βικτώρια. Μόλις 40 χιλιόμετρα μακριά απλώνεται σε επτά λόφους η πρωτεύουσα Καμπάλα. 
Μια σύγχρονη και πολυσύχναστη κοσμοπολίτικη πόλη, η οποία αντανακλά τη συνεχιζόμενη οικονομική 
ανάπτυξη και την πολιτική σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Όυγκάντα τα τελευταία 20 χρόνια.

Πάρκο Καταρρακτών Μέρτσισον, Πάρκο Κιμπάλε, Πάρκο Βασίλισσας Ελισάβετ, 
Πάρκο Μπουίντι, Πάρκο Λίμνης Μπούρο

Ένα ταξίδι στα βήματα 
των μεγάλων εξερευνητών της Αφρικής!!!

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Αφρική

ΟΙ  ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ  ΣΤΙΓΜΕΣ  ΜΑΣ:

• Σαφάρι στις σαβάνες του Εθνικού Πάρκου των Καταρρακτών Μέρτσισον
• Πλεύση μέχρι τη βάση των Καταρρακτών Μέρτσισον, εκεί όπου ο Νείλος δημιουργεί μια θεαματική πτώση άνω  
   των 40 μέτρων!
• Επίσκεψη στο Καταφύγιο Ζίβα με τον σπάνιο στο είδος του λευκό ρινόκερο
• Διαδρομή μέσω της Κοιλάδας του Ρήγματος της Ανατολικής Αφρικής με εκπληκτική θέα στα περίφημα "Βουνά του 
   Φεγγαριού"!  
• Σαφάρι χιμπατζήδων και 12 άλλων ειδών πιθήκων στο Εθνικό Πάρκο Κιμπάλε
• Σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο της Βασίλισσας Ελισάβετ και στο Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Μπούρο
• Βαρκάδα στο Κανάλι Καζίνγκα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ιπποποτάμων και εξωτικών πουλιών
• Αναζήτηση λιονταριών που σκαρφαλώνουν σε δένδρα (tree-climbing lions) στο νότιο τμήμα του πάρκου της 
   Βασίλισσας Ελισάβετ, που ονομάζεται Ισάσα 
• Συνάντηση με τους ορεσίβιους γορίλλες στο Εθνικό Πάρκο Μπουίντι, μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσετε ποτέ!
• Επίσκεψη σε χωριό Πυγμαίων για να γνωρίσουμε τον τρόπο ζωής των ανθρώπων του δάσους
• Περιήγηση στην πρωτεύουσα της χώρας, την Καμπάλα
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός
• Εκεί όπου η σαβάνα συναντά το τροπικό δάσος αναζητούμε ορεσίβιους γορίλες και χιμπατζήδες, αλλά και 
   λιοντάρια, ελέφαντες, βουβάλια, καμηλοπαρδάλεις, ιπποπόταμους, ρινόκερους, λεοπαρδάλεις, αντιλόπες και 
   δεκάδες άλλα άγρια ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον.
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1η μέρα: Αθήνα - Εντέμπε  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο το βράδυ της προηγούμενης μέρας και πτήση μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού για το Εντέμπε (Entebbe), μια πόλη της Κεντρικής Όυγκάντας, της "Γη των Γκάντα". 
Η χώρα βρίσκεται στην καρδιά της αφρικανικής ηπείρου, στη ζώνη των πηγών του Νείλου 
και το νότιο τμήμα της διασχίζεται από τον Ισημερινό. Το Έντεμπε είναι κτισμένο στην βόρεια 
ακτή της Λίμνης Βικτώρια, της μεγαλύτερης λίμνης της Αφρικής. Η πόλη έγινε το διοικητικό 
και εμπορικό κέντρο των Βρετανών το 1893 και υπήρξε η έδρα της αποικιακής κυβέρνησης 
μέχρι την ανεξαρτησία της χώρας το 1962. Εδώ βρίσκεται σήμερα το γραφείο και η κατοικία 
του προέδρου της χώρας. Άφιξη στο Εντέμπε, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.   

2η μέρα: Εντέμπε - Καταφύγιο Ζίβα (Λευκός Ρινόκερος) 
Εθνικό Πάρκο Καταρρακτών Μέρτσισον 
Νωρίς σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Καταφύγιο Ζίβα (Ziwa Sanctuary), το 
μοναδικό μέρος στην Όυγκάντα όπου μπορεί κανείς να δει τον λευκό ρινόκερο. Στη συνέχεια 
θα κατευθυνθούμε προς το Εθνικό Πάρκο των Καταρρακτών Μέρτσισον (Murchison Falls), ένα 
από τα πιο όμορφα Εθνικά Πάρκα της χώρας με μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας. Εδώ 
βρίσκεται το πιο στενό σημείο της ροής του Νείλου στην πορεία του από τη Λίμνη Βικτώρια 
μέχρι τη Μεσόγειο Θάλασσα - ένα στενό φαράγγι, μετά από το οποίο ο ποταμός δημιουργεί 
μια θεαματική υδατόπτωση άνω των 40 μέτρων: τους εντυπωσιακούς καταρράκτες Μέρτσισον. 
Φθάνοντας θα επισκεφθούμε την κορυφή των καταρρακτών. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
lodge. Διανυκτέρευση.  

3η μέρα: Εθνικό Πάρκο Καταρρακτών Μέρτσισον, Βαρκάδα στον Νείλο 
Πρωινό ξύπνημα για αναζήτηση άγριων ζώων στο πανέμορφο αυτό Εθνικό Πάρκο, όπου 
πιθανότατα θα δούμε ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις, λιοντάρια, ιπποπόταμους, κροκόδειλους, 
αντιλόπες, βουβάλια και ίσως λεοπαρδάλεις.Το απόγευμα θα κάνουμε μια εκπληκτική βαρκάδα 
μέχρι τη βάση των καταρρακτών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε 
και να φωτογραφήσετε εκπληκτικά είδη πουλιών. Επιστροφή στο lodge. Διανυκτέρευση.  

4η μέρα: Εθνικό Πάρκο Καταρρακτών Μέρτσισον - Ρήγμα Ανατολικής Αφρικής 
Εθνικό Πάρκο Κιμπάλε 
Πρωινή αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο Κιμπάλε (Kibale National Park). Η διαδρομή μας 
γίνεται μέσω του δυτικού βραχίονα της κοιλάδας του Ρήγματος της Ανατολικής Αφρικής και 
θα μας δώσει την ευκαιρία για μια εκπληκτική θέα στα περίφημα "Βουνά του Φεγγαριού"! 
Το Εθνικό Πάρκο Κιμπάλε είναι ένα από τα πιο σημαντικά και πιο εντυπωσιακά πάρκα της 
Αφρικής. Εδώ ζουν 13 είδη πρωτευόντων, όπως χιμπατζήδες, μπαμπουίνοι, πίθηκοι διαφόρων 
χρωμάτων κλπ. Άφιξη και τακτοποίηση στο lodge. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: Εθνικό Πάρκο Κιμπάλε, Σαφάρι Χιμπατζήδων - Εθνικό Πάρκο Βασίλισσας Ελισάβετ 
Με το σημερινό μας σαφάρι θα αναζητήσουμε άγρια ζώα, όπως λεοπαρδάλεις, κροκόδειλους, 
ιπποπόταμους, πιθήκους και κυρίως χιμπατζήδες στο φυσικό τους περιβάλλον. Στη συνέχεια 
θα αναχωρήσουμε για το Εθνικό Πάρκο της Βασίλισσας Ελισάβετ (Queen Elizabeth 
National Park), ένα από τα ομορφότερα πάρκα της χώρας. Άφιξη και τακτοποίηση στο lodge. 
Διανυκτέρευση.  

6η μέρα: Εθνικό Πάρκο Βασίλισσας Ελισάβετ, Σαφάρι, Βαρκάδα στο κανάλι Καζίνγκα
Πρωινό ξύπνημα για μία ακόμη αναζήτηση άγριας ζωής στο Εθνικό Πάρκο της Βασίλισσας 
Ελισάβετ. Αναζητούμε ελέφαντες, λιοντάρια, λεοπαρδάλεις, αντιλόπες, κροκόδειλους, 
νεροβούβαλους, εξωτικά πουλιά κλπ., ενώ με την απογευματινή μας βαρκάδα στο περίφημο 
κανάλι Καζίνγκα (Kazinga Channel) θα δούμε την μεγαλύτερη συγκέντρωση ιπποποτάμων 
στον κόσμο. Επιστροφή στο lodge. Διανυκτέρευση.  

7η μέρα: Εθνικό Πάρκο Βασίλισσας Ελισάβετ - Ισάσα, Λιοντάρια που σκαρφαλώνουν 
σε δένδρα - Εθνικό Πάρκο Μπουίντι 
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για νότιο τμήμα του Εθνικού Πάρκου της Βασίλισσας 
Ελισάβετ, που ονομάζεται Ισάσα (Ishasha), όπου φθάνοντας θα αναζητήσουμε τα μοναδικά 
στον κόσμο λιοντάρια που σκαρφαλώνουν σε δένδρα (tree-climbing lions). Συνεχίζουμε για το 
Εθνικό Πάρκο Μπουίντι (Bwindi Impenetrable Forest), μια "αδιαπέραστη" ζούγκλα με πολλά 
είδη πιθήκων και ένα από τα δύο μέρη του κόσμου όπου μπορεί να δει κανείς ορεσίβιους 
γορίλες! Άφιξη και τακτοποίηση στο lodge. Διανυκτέρευση.  

8η μέρα: Εθνικό Πάρκο Μπουίντι, Ορεσίβιοι Γορίλες, Χωριό Πυγμαίων
Πρωινή αναχώρηση για αναζήτηση του ορεσίβιου γορίλλα. Θα έχουμε στη διάθεσή μας μία 
ώρα με αυτά τα υπέροχα πλάσματα και θα παρατηρήσουμε τις συνήθειές τους, τον τρόπο που 
κινούνται, που επικοινωνούν, που τρέφονται και που συμπεριφέρονται. Μία συγκλονιστική 
εμπειρία που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας!!! Όι εμπειρίες της σημερινής 
μέρας όμως συνεχίζονται, καθώς το απόγευμα θα επισκεφθούμε ένα χωριό Πυγμαίων για να 
γνωρίσουμε τον τρόπο ζωής και τα έθιμα αυτών των ανθρώπων του δάσους!  

9η μέρα: Εθνικό Πάρκο Μπουίντι - Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Μπούρο
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Εθνικό Πάρκο της λίμνης Μπούρο (Mburo),  ένα 
ακόμη πάρκο με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Μαζί με 13 ακόμα λίμνες της περιοχής, η λίμνη 
Μπούρο αποτελεί τμήμα ενός υγροβιότοπου μήκους 50 χιλιομέτρων. Πέντε από αυτές τις λίμνες 
βρίσκονται εντός των συνόρων του πάρκου. Η κύρια βλάστηση είναι σαβάνα, αλλά το πάρκο 
καλύπτεται όλο και περισσότερο από δασικές εκτάσεις λόγω της απουσίας ελεφάντων. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο lodge. Διανυκτέρευση. 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Αφρική
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ΟΥΓΚΑΝΤΑ

ΡΟΥΑΝΤΑ

Έντεμπε

Καμπάλα

Καταφύγιο Ζίβα

Εθνικό Πάρκο
Καταρρακτών Μέρτσισον

Εθνικό Πάρκο
Κιμπάλε

Εθνικό Πάρκο
Βασίλισσας Ελισάβετ

Ισάσα Λίμνη
ΒικτώριαΕθνικό Πάρκο

Λίμνης ΜπούροΕθνικό Πάρκο
Μπουίντι

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση μέσω ενδιάμεσου σταθμού •Ξενοδοχεία 
4* και lodges •Πλήρης διατροφή στα lodges •Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο στο Εντέμπε •Μεταφορές 
ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •Ειδική άδεια στα πάρκα που επισκεπτόμαστε 
•Σαφάρι με οχήματα 4x4 με ανοιγόμενη οροφή για καλύτερη θέαση •Βαρκάδα στον Νείλο •Βαρκάδα στο 
κανάλι Καζίνγκα •Επίσκεψη σε χωριό Πυγμαίων •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών •Έμπειρος Έλληνας αρχηγός συνοδός.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, αχθοφορικά: € 840 •Βίζα: 
H βίζα κοστίζει 50 USD και πληρώνεται κατά την είσοδό σας στην χώρα •Προσωπικά έξοδα ή 
δραστηριότητες, που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα.

10η μέρα: Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Μπούρο - Καμπάλα - Εντέμπε
Στο Εθνικό Πάρκο της λίμνης Μπούρο ζουν περίπου 350 είδη πουλιών, ιμπάλα, ζέβρες, 
λεοπαρδάλεις, αντιλόπες, ιπποπόταμοι, νεροβούβαλοι κλπ. Το πρωί θα έχουμε περιπατητικό 
σαφάρι και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της χώρας, την Καμπάλα. 
Άφιξη και περιήγηση στην αφρικανική μεγαλούπολη, που είναι κτισμένη πάνω σε λόφους. 
Συνεχίζουμε για το Εντέμπε. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

11η μέρα: Εντέμπε - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού. Άφιξη μετά τα μεσάνυχτα.

Σημαντικές σημειώσεις:
Πληροφορίες βίζας και εμβολίου Κίτρινου Πυρετού
Η κυβέρνηση της Όυγκάντας έχει ανακοινώσει από τον Ιούλιο του 2016 την εισαγωγή της 
ηλεκτρονικής βίζας, για την έκδοση της οποίας θα χρειαστούμε σκαναρισμένη φωτοτυπία του 
διαβατηρίου σας και μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, καθώς και πιστοποιητικό 
εμβολίου κατά του κίτρινου πυρετού*
*Αν έχετε εμβολιαστεί στο παρελθόν (ανεξαρτήτως του πότε) και εφόσον υπάρχει το 
πιστοποιητικό, δεν απαιτείται επαναληπτικός εμβολιασμός Κίτρινου Πυρετού. 

Η ισχύς του εμβολίου του ΚΙΤΡΙΝΟΎ ΠΎΡΕΤΟΎ είναι πλέον ΕΦ΄ ΟΡΟΎ ΖΩΗΣ. 
Έτσι, ακόμα κι αν έχουν περάσει 10 ή και περισσότερα χρόνια από τον τελευταίο σας 
εμβολιασμό, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Υγειονομική Υπηρεσία με το παλιό σας 
βιβλιάριο/πιστοποιητικό εμβολιασμού, στο οποίο υπάρχει η σχετική σφραγίδα και εκεί θα 
σας το αντικαταστήσουν με το καινούργιο, όπου θα αναγράφεται η εφ΄ όρου ζωής ισχύς του 
εμβολίου, χωρίς να χρειαστεί να κάνετε νέο. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να 
απευθυνθείτε στις Υγειονομικές Υπηρεσίες της περιοχής σας, π.χ. για τον Νότιο Τομέα:
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΌΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΌΣΙΑΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΌΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Λεωφ. Καλαμακίου 46, Άλιμος/Καλαμάκι  (1ος όροφος) Τηλ. 2132101726 
Μπορείτε να τηλεφωνήσετε και να ενημερωθείτε σχετικά - επίσης να έχετε μαζί το διαβατήριό 
σας ή φωτογραφία του στο κινητό σας, για να αναγραφεί με τον ίδιο τρόπο το όνομά σας στο 
νέο βιβλιάριο/πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Αναχώρηση: 24 Δεκεμβρίου - 11 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών Μονόκλινο
3490 3150 4400

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Πτήσεις

24/12/21* ET 761 ΑΘΗΝΑ - ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ 00.45΄ - 06.35΄

24/12/21 ET 334 ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ – ΕΝΤΕΜΠΕ 11.45΄ - 13.50΄

03/01/22 ET 335 ΕΝΤΕΜΠΕ - ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ 15.00΄ - 17.05΄

03/01/22 ET 760 ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ - ΑΘΗΝΑ 23.00΄ - 03.00΄+1**

*H συνάντηση στο αεροδρόμιο γίνεται το βράδυ της προηγούμενης μέρας (23/12/21)
**Η επιστροφή στην Αθήνα γίνεται τα χαράματα της 12ης μέρας (04/01/22)

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Αφρική

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΎΝΤΑΙ:

•Φωτοτυπία Ελληνικού διαβατηρίου με εξάμηνη ισχύ •Υποχρεωτικό εμβόλιο κατά του 
κίτρινου πυρετού* •Προκαταβολή 1,000 € •Αποδοχή των Όρων Σύμβασης
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KΕΝΎΑ 
Η Βασίλισσα των Σαφάρι…
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1η μέρα: Αθήνα - Ναϊρόμπι  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα 
της Κένυας, το Ναϊρόμπι. 

2η μέρα: Ναϊρόμπι, Ξενάγηση 
Άφιξη στο Ναϊρόμπι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο (early check in) για ξεκούραση. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε τα αξιοθέατα 
της πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το Πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο, το Μαυσωλείο 
του ιδρυτή και πατέρα του έθνους Γιόμο Κενυάτα, τον Καθεδρικό ναό κ.ά. Τέλος, θα 
επισκεφθούμε το Εθνικό μουσείο του Ναϊρόμπι, το οποίο ιδρύθηκε το 1910 και το 
2008 άνοιξε και πάλι τις πύλες του, μετά από τις εργασίες ανακαίνισης που διήρκεσαν 
περίπου 2,5 χρόνια, για να στεγάσει τα πλούσια εκθέματα από την ιστορία, τη φύση 
και την κουλτούρα της χώρας. Για το βράδυ έχουμε κανονίσει δείπνο στο διάσημο 
εστιατόριο "Carnivore" ~ Δώρο του γραφείου μας. Σπεσιαλιτέ του η μεγάλη ποικιλία 

κρεάτων - μπορείτε να δοκιμάσετε κρέας στρουθοκαμήλου ή ακόμα και κροκοδείλου!! 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Ναϊρόμπι - Mασάι Mάρα, Απογευματινό σαφάρι 
Αναχωρούμε σήμερα το πρωί για την καρδιά της Μαύρης Ηπείρου. Η διαδρομή μας κατά 
μήκος της Ρηξιγενούς Κοιλάδας θα μας οδηγήσει στο πάρκο Mασάι Mάρα, το "κόσμημα 
στο στέμμα της Αφρικής", που φιλοξενεί την πιο εντυπωσιακή ποικιλία άγριας ζωής - 
λιοντάρια, ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις, γαζέλες, ζέβρες, ιπποπόταμοι κλπ., καθώς και 
μερικά από τα σπανιότερα είδη, όπως τσιτάχ, λεοπαρδάλεις και ρινόκερους. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο lodge. Το σαφάρι δεν είναι ποτέ βαρετό στο συγκεκριμένο πάρκο και η 
υπομονή συχνά ανταμείβεται με μοναδικά "στιγμιότυπα", όπως η εικόνα του λιονταριού 
που καταδιώκει το θήραμά του, μια μοναχική λεοπάρδαλη που σκαρφαλώνει στα ψηλά 
κλαδιά μιας ακακίας, ένα κοπάδι ελεφάντων που προστατεύει τα μικρά του από τα 
αρπακτικά που καραδοκούν… Επιστροφή στο lodge. Διανυκτέρευση.

Ναϊρόμπι, Μομπάσα, Βαρκάδα στη λίμνη Ναϊβάσα, Σαφάρι στο Πάρκο Mασάι Mάρα

ΟΙ  ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ  ΣΤΙΓΜΕΣ  ΜΑΣ:

• Άμεση τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στο Ναϊρόμπι κατά την άφιξη (Early Check in)
• Ξενάγηση στο Ναϊρόμπι και επίσκεψη στο Εθνικό μουσείο
• Τρία σαφάρι στο πάρκο Mασάι Mάρα, το "κόσμημα στο στέμμα της Αφρικής"
• Βαρκάδα στη λίμνη Ναϊβάσα 
• Πτήση από το Ναϊρόμπι για την κοσμοπολίτικη Mομπάσα
• Τρεις διανυκτερεύσεις σε μια από τις πιο όμορφες τροπικές παραλίες της   
Ανατολικής Αφρικής, για χαλάρωση και κολύμπι στα ζεστά νερά του Ινδικού
• Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* sup. με πρωινό στο Ναϊρόμπι
• Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* sup. all Inclusive στη Μομπάσα
• Διαμονή σε lodges πολυτελείας στο πάρκο Μασάι Μάρα και στη λίμνη Ναϊβάσα με  
 πλήρη διατροφή 
• Δείπνο στο διάσημο εστιατόριο "Carnivore" στο Ναϊρόμπι
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Αφρική

Γνωριμία με τον πιο φαντασμαγορικό καμβά της πιο άγριας
και συναρπαστικής φύσης!!!

Θα βρεθείτε στην καρδιά της ζούγκλας για αλησμόνητα σαφάρι.
Στα σουαχίλι "σαφάρι" σημαίνει ταξίδι και η Kένυα βρίσκεται

εκεί απ΄ όπου άρχισαν τα σαφάρι!
Υπέροχα Εθνικά Πάρκα και προστατευόμενες περιοχές που σφύζουν 

από άγρια ζωή! 
Καταπράσινα δάση και εξαίσια βουνά προσφέρουν φωτογραφικές 

ευκαιρίες, που προκαλούν δέος! 
Η εκπληκτική ποικιλία των πουλιών αποτελούν παράδεισο για τους 

επιστήμονες και όχι μόνο!
Τα άγρια ζώα που θα δείτε σε απόσταση αναπνοής, θα σας χαρίσουν 
μοναδικές στιγμές, συναρπαστικές εμπειρίες, υπέροχες αναμνήσεις...
και μερικά από τα καλύτερα θέματα, που θα πρέπει να "κλειδώσετε" 

στην φωτογραφική σας μηχανή!!
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4η μέρα: Mασάι Mάρα, Πρωινό και απογευματινό σαφάρι
Νοτιοδυτικά της χώρας, στη συνέχεια των μεγάλων πεδιάδων του πάρκου Σερενγκέτι 
της Τανζανίας, το Mασάι Mάρα είναι ίσως το τελευταίο μέρος της Αφρικής όπου μπορεί 
κανείς να βρει την ίδια αφθονία άγριων ζώων που συνάντησαν οι πρώτοι εξερευνητές 
των περιοχών αυτών. O ποταμός Mάρα, από τους μεγαλύτερους της Kένυας, διασχίζει 
το πάρκο από βορρά προς νότο. Στις δύο εξορμήσεις που θα έχουμε σήμερα - πολύ 
πρωινό και απογευματινό σαφάρι - στρέψτε το βλέμμα σας σε όποια κατεύθυνση 
θέλετε. Βλάστηση, έδαφος, ορίζοντες, ουρανός. H ματιά σας διέσχισε ήδη χιλιάδες 
θέματα, που περιμένουν κάποιον να τα απαθανατίσει με "αστρική" ταχύτητα στον φακό 
του. Επιστροφή στο lodge. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Mασάι Mάρα - Λίμνη Nαϊβάσα, Απογευματινή βαρκάδα
Πρωινή οδική αναχώρηση για το πάρκο της Λίμνης Ναϊβάσα (Naivasha). Άφιξη και 
τακτοποίηση στο lodge. Η λίμνη Ναϊβάσα είναι γνωστή για τις βόλτες με βάρκα και ως 
πύλη προς το νησί Crescent. Εδώ κλέβουν την παράσταση τα σπάνια είδη πουλιών 
και ζώων - καμηλοπαρδάλεις περιπλανιούνται ανάμεσα στις ακακίες, ιπποπόταμοι 
βυθίζονται στους βάλτους, πίθηκοι κρέμονται από τις κορυφές των δέντρων - αν είμαστε 
μάλιστα τυχεροί, θα καταφέρουμε να δούμε ακόμα και μαύρους ρινόκερους. Κατά τη 
διάρκεια της απογευματινής μας βόλτας με το σκάφος, ο καπετάνιος θα μας δείξει τα 
διάφορα είδη ζώων και πουλιών της λίμνης (ψαραετοί, ερωδιοί κλπ.) και θα μας δώσει 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Επιστροφή στο lodge. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: Λίμνη Nαϊβάσα - Ναϊρόμπι - Mομπάσα (Πτήση) 
Σήμερα θα επιστρέψουμε οδικώς στο Ναϊρόμπι και θα επιβιβαστούμε στην πτήση 
μας για την κοσμοπολίτικη Mομπάσα, μία εκπληκτική πόλη-θέρετρο, με Αραβική 
αρχιτεκτονική και εκθαμβωτικές παραλίες. Η πόλη είναι κτισμένη στο ομώνυμο νησί 
του Ινδικού ωκεανού, πολύ κοντά στη στεριά με την οποία συνδέεται με μια γέφυρα. 
Ευκαιρία για ξεκούραση μετά από τα μοναδικά σαφάρι στα πάρκα. Άφιξη, τακτοποίηση 
στο all Inclusive ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος σε μια από τις πιο όμορφες τροπικές 
παραλίες της Ανατολικής Αφρικής. Διανυκτέρευση.

7η-8η μέρα: Mομπάσα, Ελεύθερες μέρες
Ημέρες ελεύθερες για χαλάρωση και κολύμπι στα ζεστά νερά του Ινδικού. Μπορείτε 
επίσης, αν θέλετε, να εξερευνήσετε την πόλη. Στη Μομπάσα συναντώνται και 
μπερδεύονται όλες οι φυλές, οι κουλτούρες και οι θρησκείες της Kένυας. Όι τουρίστες 
γευματίζουν σε μικρά εστιατόρια, πίνουν τον καφέ τους σε γραφικά καφενεία ή 
απολαμβάνουν το δείπνο τους με λαχταριστούς αστακούς, φρεσκότατους ψαρομεζέδες 
και τροπικούς χυμούς από φρέσκα φρούτα. Αν όλα αυτά δεν σας συγκινούν, τότε 
αποφασίστε να επισκεφθείτε το Κάστρο του Ιησού (Fort Jesus), που είναι κτισμένο 
το 1593 από τους Πορτογάλους σε έναν κοραλλιογενή ύφαλο και σήμερα θεωρείται 
ιστορικό μνημείο. Δύο διανυκτερεύσεις στο all Inclusive ξενοδοχείο.

ΚΕΝΥΑ

Ναϊρόμπι
Mασάι
Mάρα

Nαϊβάσα

Mομπάσα
ΤΑΝΖΑΝΙΑ

ΣΟΜΑΛΙΑ

ΟΥΓΚΑΝΤΑ

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό •Στο 
Ναϊρόμπι διαμονή σε ξενοδοχείο 4* sup. με πρωινό •Δείπνο στο διάσημο εστιατόριο 
"Carnivore" στο Ναϊρόμπι •Στη Μομπάσα διαμονή σε ξενοδοχείο 4* sup. all Inclusive 
•Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, μεταφορές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •Διαμονή σε 
lodges πολυτελείας στο πάρκο Μασάι Μάρα και στη λίμνη Ναϊβάσα με πλήρη διατροφή 
•Ένα πρωινό και δύο απογευματινά σαφάρι στο πάρκο Μασάι Μάρα •Απογευματινή 
βαρκάδα στη λίμνη Ναϊβάσα •Έμπειροι τοπικοί οδηγοί-ξεναγοί •Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-
συνοδός •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά: 960 €
•Βίζα Κένυας: 50 €. Εκδίδεται ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να αποσταλούν στο γραφείο έγχρωμη 
φωτοτυπία διαβατηρίου και μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου 2 εβδομάδες πριν την 
αναχώρηση.

Πτήσεις

25/12/21 TK 1846 ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 09.25΄ - 12.00΄

25/12/21 TK   607 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΝΑΪΡΟΜΠΙ 20.55΄ - 03.30΄+1

 03/01/22 TK   608 ΝΑΪΡΟΜΠΙ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 05.00΄- 11.40΄

03/01/22 TK 1849 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 14.40΄- 15.05΄

Αναχώρηση: 25 Δεκεμβρίου - 10 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών Μονόκλινο
2340 2000 2980

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Αφρική

9η μέρα : Μομπάσα, Περιήγηση - Ναϊρόμπι  (Πτήση) 
Check out, μετάβαση στην πόλη της Μομπάσα και περιήγηση στο κέντρο της πόλης. 
Ακολουθεί μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ναϊρόμπι. Άφιξη μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο για την τελευταία διανυκτέρευση.

10η μέρα:  Ναιρόμπι -  Αθήνα
Μετάβαση  στο αεροδρόμιο και πτήση  για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη 
αυθημερόν.

Σημειώσεις: •Το διαβατήριό σας πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών από την είσοδό 
σας στην Kένυα. •Προσοχή στην χρήση αμερικανικών δολαρίων: πρέπει να είναι έκδοσης 
μετά το 2002 και όχι φθαρμένα, διαφορετικά δεν γίνονται δεκτά. •Όι ανωτέρω εκδρομές, 
επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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Πανέμορφοι κοραλλιογενείς ύφαλοι, απέραντες αμμουδιές, αμέτρητοι ορυζώνες, 
κατάφυτα βουνά, ασβεστολιθικοί σχηματισμοί, αχανείς ζούγκλες, κολοσσιαία έργα, 

τεράστιες πλατείες, μαυσωλεία παντοδύναμων ηγετών, φουτουριστικά έργα και  
ουρανοξύστες  δημιουργούν ένα πολύπλευρο μωσαικό εθίμων και πολιτισμών .

Πρόκειται για την πιο πολυπολιτισμική ήπειρο, όπου ο εξωτισμός, 
ο μυστικισμός και η παράδοση της Ανατολής περιπλέκονται με τις 

δυτικές επιρροές και δημιουργούν ένα μοναδικό αμάλγαμα. 

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΣΙΑ
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ΙΌΡΔΑΝΙΑ 5*
Πανόραμα

Τα αρχαία θαύματα, τα Κάστρα, η Νεκρά Θάλασσα και 
η μαγεία της διανυκτέρευσης στην έρημο σε 

βεδουίνικες ή θολωτές σκηνές

Αμμάν, Γέρασα, Κάστρο Αζλούν, Μάνταμπα, Όρος Νέμπο, Κάστρο Κεράκ, Πέτρα, 
"Μικρή Πέτρα", Όυάντι Ραμ, Νεκρά Θάλασσα

Το μόνο πρόγραμμα με δύο διανυκτερεύσεις στο εκπληκτικό ξενοδοχείο 

Mövenpick Resort Petra 5* στην ακριβή Πέτρα, δίπλα στην είσοδο του 

αρχαιολογικού χώρου και διανυκτέρευση στην έρημο σε Βεδουίνικες 

ή Θολωτές σκηνές τύπου "Martian" (εμπνευσμένες από την ταινία "Η 

Διάσωση") με πανοραμική θέα στον ουρανό!!!

ΟΙ  ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ  ΣΤΙΓΜΕΣ  ΜΑΣ: 

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 5* με την ποιότητα ΜΑΝΕSSIS TRAVEL
• Δύο διανυκτερεύσεις στο Αμμάν στο ξενοδοχείο Landmark Amman 5* ή στο Grand Hyatt 5*
• Ημιδιατροφή καθημερινά 
• Δύο διανυκτερεύσεις στο καλύτερο και ακριβότερο ξενοδοχείο στην Πέτρα, το Movenpick Resort  
   Petra μπροστά στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου 
• Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Πέτρας, μια πόλη-μνημείο ενός αξιοθαύμαστου πολιτισμού
• Επίσκεψη και ξενάγηση στην περίφημη "Μικρή Πέτρα"
• Διαμονή στην πιο εντυπωσιακή έρημο του κόσμου στο Όυάντι Ραμ, σε Βεδουίνικες ή Θολωτές 
   σκηνές (Martian)
• "Σαφάρι" στην έρημο με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα  
• Διαμονή στη Νεκρά Θάλασσα - ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ακαταμάχητα φυσικά τοπία του 
   κόσμου, στο καταπληκτικό ξενοδοχείο Movenpick Dead Sea Resort 5* 
• Επίσκεψη στο επιβλητικό κάστρο των Σταυροφόρων του Κεράκ
• Επίσκεψη στην καλοδιατηρημένη ελληνορωμαϊκή πόλη Γέρασα και στο περίτεχνο κάστρο Αζλούν
• Επίσκεψη στη Μάνταμπα και στο Όρος Νέμπο
• Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του Γραφείου μας
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1η μέρα: Αθήνα - Αμμάν
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Ιορδανίας, το Αμμάν. Άφιξη 
στην δυναμική πρωτεύουσα - σύγχρονη και αρχαία μαζί - που απλώνεται σε δεκαεννέα 
λόφους. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Αμμάν - Γέρασα - Κάστρο Αζλούν - Αμμάν 
Η σημερινή ξενάγησή μας στο Αμμάν αρχίζει από την Ακρόπολη, όπου θα δούμε τα ερείπια του 
ναού του Ηρακλή, βυζαντινές εκκλησίες και το ανάκτορο των Όμεϋαδών. Στο πολυσύχναστο 
κέντρο της πόλης θα δούμε το ρωμαϊκό θέατρο, το ωδείο και το υπέροχο τζαμί του βασιλιά 
Αμπντουλάχ (εξωτερικά). Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα Γέρασα (Jerash), την Αντιόχεια 
επί Χρυσορρόη, την πιο καλοδιατηρημένη ελληνορωμαϊκή πόλη της Δεκάπολης, η οποία 
ανακαλύφθηκε το 1806. Κρυμμένη για αιώνες κάτω από την άμμο, η "πόλη των 1.000 κιόνων" 
όπως αποκαλείται, αποτελεί ένα μεγαλειώδες επαρχιακό αστικό κέντρο της Μέσης Ανατολής. 
Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας σε αυτόν τον εκτεταμένο αρχαιολογικό χώρο θα δούμε 
την οβάλ πλατεία, την οδό με την κιονοστοιχία, το θέατρο, το νυμφαίο, τον ναό της Αρτέμιδος 
κ.ά. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας μέσα από πευκοδάση και ελαιώνες, θα φθάσουμε στο 
περίτεχνο κάστρο Αζλούν, που κατασκευάστηκε το 1184 για να ελέγχει τα μεταλλεία σιδήρου 
και τους τρεις κύριους δρόμους που οδηγούσαν στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Επιστροφή στο 
Αμμάν. Δείπνο. Διανυκτέρευση.   

3η μέρα: Αμμάν - Μάνταμπα - Όρος Νέμπο - Κάστρο Σταυροφόρων Κεράκ Πέτρα
Πρωινή αναχώρηση για τη Μάνταμπα, που αποτελεί το σημαντικότερο χριστιανικό κέντρο της 
Ιορδανίας με τον ορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου και τον πρώτο χάρτη των Αγίων Τόπων 
που κατασκευάστηκε το 560 μ.Χ. και αποτελεί το ψηφιδωτό του δάπεδο. Επόμενος σταθμός 
μας το Όρος Νέμπο, το μέρος όπου στάθηκε ο Μωυσής και ατένισε την Γη της Επαγγελίας και 
τη Νεκρά Θάλασσα. Συνεχίζουμε μέσω του υπέροχου φαραγγιού Όυάντι ελ Μουτζίμπ για το 
επιβλητικό κάστρο των Σταυροφόρων του Κεράκ, που κατασκευάστηκε το 1142 και δεσπόζει 
στην γύρω περιοχή. Μετά την επίσκεψή μας συνεχίζουμε για την Πέτρα, έναν από τους πιο 
εντυπωσιακούς αρχαιολογικούς χώρους της Μέσης Ανατολής. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Πέτρα, Ξενάγηση 
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην εξερεύνηση του αρχαιολογικού χώρου της Πέτρας, 
που υπήρξε πρωτεύουσα του νομαδικού λαού των Ναβαταίων. Η ροδοκόκκινη πόλη που 
λαξεύτηκε στους βράχους πριν περίπου 2000 χρόνια, ψηφίστηκε πρόσφατα ως ένα από 
τα σύγχρονα Επτά Θαύματα του κόσμου και έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Περπατώντας στο στενό φαράγγι (Σικ), θα φθάσουμε 
στο εντυπωσιακό Θησαυροφυλάκιο (Χαζνέ), το πιο πολυφωτογραφημένο μνημείο της Πέτρας. 
Θα δούμε επίσης τον δρόμο των προσόψεων, τους βασιλικούς τάφους, την βυζαντινή εκκλησία 
και την ρωμαϊκή πλευρά της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Πέτρα - Μικρή Πέτρα - Ουάντι Ραμ 
Πρωινή αναχώρηση για την "Μικρή Πέτρα", γνωστή και ως Siq Al-Barid, έναν αρχαιολογικό 
χώρο που βρίσκεται στα βόρεια της Πέτρας. Όπως και η "Μεγάλη της Αδελφή", υπήρξε και 
αυτή μια πόλη των Ναβαταίων και ένας επίσης σημαντικός σταθμός των καραβανιών, με 
εντυπωσιακά κτίρια λαξεμένα στους ψηλούς τοίχους του φαραγγιού. Κατά τη διάρκεια της 
περιήγησής μας θα δούμε τάφους, αποθήκες, δεξαμενές και κανάλια νερού, καθώς και άλλα 
κτίρια, σε κάποια από τα οποία μάλιστα διακρίνονται υπολείμματα νωπογραφιών του 1ου 
αιώνα μ.Χ. Μετά την επίσκεψή μας στα ερείπια της αρχαίας αυτής πόλης θα συνεχίσουμε για το 
Όυάντι Ραμ, την "Κοιλάδα του Φεγγαριού", την έρημο του Λώρενς της Αραβίας. Φθάνοντας, θα 
οδηγηθούμε στο εσωτερικό του Όυάντι Ραμ με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, για ένα μοναδικό 
σαφάρι στην πολύχρωμη άμμο και τα βουνά από γρανίτη, όπου ο Λώρενς είδε τους "Επτά 
Στύλους της Σοφίας". Δείπνο και διανυκτέρευση σε σκηνές στην έρημο. 

6η μέρα: Ουάντι Ραμ - Νεκρά Θάλασσα
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για τη Νεκρά Θάλασσα - μια μεγάλη λίμνη, που βρίσκεται 423 
μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, το χαμηλότερο δηλαδή σημείο της γης. Καθώς η 
περιεκτικότητα σε αλάτι φθάνει το 34,2% (9,6 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση σε αλάτι από τον 
ωκεανό), καμία μορφή ζωής δεν μπορεί να επιζήσει μέσα στο νερό και κανένα αντικείμενο να 
βυθιστεί στα μυστηριακά της βάθη, εξ ου και το όνομα Νεκρά Θάλασσα. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Μη χάσετε την ευκαιρία να "κολυμπήσετε" και να γνωρίσετε τις ιαματικές 
ιδιότητες του αργίλου και της λάσπης, που δίνουν στο δέρμα όμορφη αίσθηση και ωφελούν το 
σώμα με πολλαπλούς τρόπους! Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: Νεκρά Θάλασσα - Αμμάν - Αθήνα 
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Αμμάν και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα. 

Σημειώσεις:
•Όι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, 
χωρίς να παραλειφθεί κάτι •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στη Μέση Ανατολή
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στη Μέση Ανατολή

ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ

Ουάντι Ραμ

ΑμμάνΑμμάν

Γέρασα

Κάστρο
Αζλούν
Κάστρο
Αζλούν

Κεράκ

Πέτρα
Μικρή Πέτρα

Όρος Νέμπο
Μάνταμπα

Νεκρά Θάλασσα

ΆκαμπαΆκαμπα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8 ΗΜΕΡΩΝ

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Royal Jordanian 
•Διαμονή σε ξενοδοχεία 5* και σε βεδουίνικες ή θολωτές σκηνές στο Όυάντι 
Ραμ •Ημιδιατροφή καθημερινά •Μεταφορές, ξεναγήσεις, είσοδοι σε μουσεία και 
επισκεπτόμενους χώρους, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •Τζιπ σαφάρι 
(2 ώρες) στο Όυάντι Ραμ με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα •Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών •Έμπειρος αρχηγός-
συνοδός του Γραφείου μας.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά: 420 € •Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

SUN CITY CAMP
Στην καρδιά της μαγευτικής ερήμου του Ουάντι Ραμ βρίσκεται το εκπληκτικό Sun City 
Camp, που προσφέρει στους τυχερούς επισκέπτες του την συναρπαστική εμπειρία της 
διαμονής στην έρημο, απολαμβάνοντας την απλή, αυθεντική ζωή των Βεδουίνων της 
απαράμιλλης ομορφιάς αυτής κοιλάδας, παράλληλα με τις υψηλές προδιαγραφές των 
υπηρεσιών, την ποικιλία των ανέσεων και των επιλογών διαμονής.
Standard Tent (Bedouin Style)
Ένα κατάλυμα που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο το παραδοσιακό βεδουίνικο στιλ με τις 
απλές ανέσεις.
The Martian Dome
Σκηνές εμπνευσμένες από την ταινία "The Martian" ("Η Διάσωση")
Συνδυάζοντας τη σύγχρονη ζωή και την άνεση, βιώνοντας παράλληλα την αυθεντική 
εμπειρία της ερήμου, οι χαρακτηριστικοί "Αρειανοί" Θόλοι του Sun City προσφέρουν 
στους επισκέπτες την μοναδική εμπειρία της συνδυασμένης πολυτέλειας και αυθεντικότητας. 
Το Sun City είναι το πρώτο Camp στην περιοχή με τέτοιου είδους θόλους, που σας 
προσφέρουν τη δυνατότητα να κοιτάζετε το υπέροχο φεγγάρι και τα αστέρια από το δικό 
σας άνετο κρεβάτι.

Ξενοδοχείο Mövenpick Resort Petra 5* στην Πέτρα
Το ξενοδοχείο Mövenpick Resort Petra 5* βρίσκεται στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου 
της ιστορικής πόλης με εκπληκτική θέα στην γραφική κοιλάδα και τους γύρω λόφους. Αυτό το 
πολυτελές θέρετρο των πέντε αστέρων με ανατολίτικο άρωμα, συνδυάζει με μοναδικό τρόπο 
την φυσική πέτρα, το χειροποίητο ξύλο και τα υφάσματα της Μέσης Ανατολής. Διαθέτει 183 
πολυτελή δωμάτια και σουίτες με δωρεάν Wi-Fi, καθώς και επτά εστιατόρια για κάθε γούστο. 
Απολαύστε το Zara Spa, κολυμπήστε στην εξωτερική πισίνα ή ασκηθείτε στο υπερσύγχρονο 
γυμναστήριο.

Ξενοδοχείο Mövenpick Dead Sea Resort 5* στη Νεκρά Θάλασσα
Το πολυτελές ξενοδοχείο των πέντε αστέρων Mövenpick Resort & Spa Dead Sea βρίσκεται 
σε ένα παραδοσιακό χωριό ανάμεσα σε καταπράσινους κήπους στις βόρειες ακτές της Νεκράς 
Θάλασσας, στο χαμηλότερο σημείο της γης. Αυτό το πολυτελές θέρετρο διαθέτει όμορφα 
διακοσμημένα δωμάτια με κλιματισμό και δορυφορική τηλεόραση, εννέα μοντέρνα εστιατόρια 
για κάθε γούστο, μπαρ και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Χαλαρώστε στο βραβευμένο 
Arabian Dead Sea Zara Spa και απολαύστε μια μοναδική αναζωογονητική και θεραπευτική 
εμπειρία. Μια όαση ηρεμίας με πανοραμική θέα στη Νεκρά Θάλασσα σας περιμένει!!! 
Συνδυάζοντας τη σύγχρονη ζωή και την άνεση, βιώνοντας παράλληλα την αυθεντική εμπειρία 
της ερήμου, οι χαρακτηριστικοί "Αρειανοί" Θόλοι του Sun City προσφέρουν στους επισκέπτες 
την μοναδική εμπειρία της συνδυασμένης πιτάζετε το υπέροχο φεγγάρι και τα αστέρια από το 
δικό σας άνετο κρεβάτι.

Τα Ξενοδοχεία μας

 Αμμάν: Landmark Amman 5* ή Grand Hyatt 5*  Ουάντι Ραμ: Sun City Camp

 Πέτρα: Movenpick Resort Petra 5*        Νεκρά Θάλασσα: Movenpick Dead Sea Resort 5*

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Αναχωρήσεις: 23, 30 Δεκεμβρίου & 2 Ιανουαρίου - 7, 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο 23, 30/12 - 7 μέρες 02/01/2022 - 8 μέρες*
Δίκλινο 850 925
3ο άτομο έως 12 ετών 680 750
Μονόκλινο 1250 1290

Δυνατότητα διαμονής στην έρημο Όυάντι Ραμ σε Θολωτή σκηνή (τύπου "Martian")
με επιβάρυνση 55€ κατ’ άτομο σε δίκλινη ή 110€ σε μονόκλινη σκηνή

Προσοχή: περιορισμένη διαθεσιμότητα κατόπιν ζήτησης

Πτήσεις με
Royal

Jordanian

23/12/21 RJ 132    ΑΘΗΝΑ - ΑΜΜΑΝ 12.35΄ - 14.40΄

29/12/21 RJ 131  ΑΜΜΑΝ - ΑΘΗΝΑ 09.25΄ - 11.50΄

30/12/21 RJ 132    ΑΘΗΝΑ - ΑΜΜΑΝ 12.35΄ - 14.40΄

05/01/22 RJ 131   ΑΜΜΑΝ - ΑΘΗΝΑ 09.25΄ - 11.50΄

02/01/22 RJ 132     ΑΘΗΝΑ - ΑΜΜΑΝ 12.35΄ - 14.40΄

09/01/22 RJ 131   ΑΜΜΑΝ - ΑΘΗΝΑ 09.25΄ - 11.50΄

* Στο 8ήμερο πρόγραμμα στις 2 Ιανουαρίου, υπάρχει μια επιπλέον διανυκτέρευση στην Άκαμπα: 
1η - 5η μέρα: Όπως το ανωτέρω πρόγραμμα 
6η μέρα:  Όυάντι Ραμ - Άκαμπα
7η μέρα:  Άκαμπα - Νεκρά Θάλασσα 
8η μέρα:  Νεκρά θάλασσα - Αμμάν - Αθήνα
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ΝΤΌΎΜΠΑΙ
& Σαφάρι στην Έρημο (Άμπου Ντάμπι)

Ένας νέος, ραγδαία αναπτυσσόμενος προορισμός, με μεγάλες 
επιρροές από την δυτική αρχιτεκτονική των ουρανοξυστών και της 
παράδοσης που του χαρίζει η αραβική ταυτότητά του. Το Ντουμπάι 
θα το βρείτε κάπου ανάμεσα στην αναζήτηση του παραδοσιακού 
και του πρωτοποριακού, της πληθώρας των αγορών, των μοναδικών 
υπηρεσιών των υπερπολυτελών ξενοδοχείων, της αγαλλίασης της 
θάλασσας και της περιπέτειας με σαφάρι στην έρημο!

Με απ’ ευθείας πτήσεις της Emirates και δωρεάν εισιτήριο για την 
Διεθνή Έκθεση του Ντουμπάι ~ ΕΧPO DUBAI 2020!!!
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1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπάι 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ντουμπάι. Άφιξη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο JW MARRIOTT MARQUIS DUBAI 5* lux (www.
marriott.com), το οποίο βρίσκεται σε μία προνομιακή τοποθεσία, πολύ κοντά στο 
Dubai Mall και το Mall of the Emirates, δίπλα στο σταθμό Business Bay του Μετρό 
και ακριβώς δίπλα από την νέα επέκταση του Dubai Water Canal, ή στο ξενοδοχείο 
REVIER BUSINESS BAY DUBAI 4* (www.revierhotel.com). Διανυκτέρευση.  

2η μέρα: Ντουμπάι, Ξενάγηση
Πρωινή ξενάγηση στο κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. Διασχίζοντας τη διάσημη λεωφόρο 
Ζαΐντ με τους 250 ουρανοξύστες, θα θαυμάσουμε τον ύψους 804 μέτρων Μπουρτζ 
Χαλίφα ή Μπουρτζ Ντουμπάι (το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο), καθώς και την 
Ντουμπάι Φρέιμ, την ψηλότερη "κορνίζα" στον κόσμο, την οποία συνθέτουν δύο 
πύργοι ύψους 150 μέτρων που συνδέονται με μια γυάλινη γέφυρα στην κορυφή 
τους. Η "κορνίζα" αυτή είναι διακοσμημένη με ένα χρυσό μοτίβο προς τιμήν της 
EXPO 2020. Με κατεύθυνση την περιοχή Μπαστακία, φθάνουμε στο Λαογραφικό 
Μουσείο της πόλης, το οποίο και επισκεπτόμαστε. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε 
στο κανάλι Ντουμπάι Κρικ, το οποίο διασχίζουμε με παραδοσιακές βάρκες για να 
περάσουμε απέναντι, στην περιοχή Μπουρ Ντουμπάι και να επισκεφθούμε τις 
περίφημες αγορές των μπαχαρικών και του χρυσού. Μετά τη στάση για γεύμα, θα 
μεταβούμε στην παραλιακή περιοχή της Τζουμέιρα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία 
να φωτογραφήσουμε το διάσημο ξενοδοχείο Μπουρζ αλ Αράμπ (Burj al Arab), που 
θυμίζει ιστιοφόρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος για βόλτα στο επιβλητικό 
Dubai Mall με το ενυδρείο του και τα σιντριβάνια με τα νερά που χορεύουν. 
Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Ντουμπάι, Σαφάρι στην έρημο με 4x4, Βεδουίνικη βραδιά 
Πρωινό ελεύθερο για να χαρείτε τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ή για περαιτέρω 
εξερεύνηση του Ντουμπάι. Το απόγευμα μια όμορφη διαδρομή θα μας οδηγήσει έξω 
από την πολύβουη πόλη, με κατεύθυνση τα σύνορα με το Όμάν, όπου το τοπίο αρχίζει 
να παίρνει ένα καστανό χρώμα από τους αμμόλοφους της ερήμου. Συγκέντρωση 
όλων των τζιπ για αναμνηστική φωτογραφία πριν το ξεκίνημα μιας διαφορετικής 
δραστηριότητας, που μοιάζει σαν να κάνει κανείς σέρφινγκ στα κύματα. Ακολουθεί 
στάση σε εκτροφείο καμήλων και ενώ ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να δύει και να παίζει 
με τα χρώματα της άμμου, μας δίνεται η ευκαιρία για υπέροχες φωτογραφίες με 
φόντο την έρημο. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε σε βεδουίνικες τέντες, όπου θα 
γευθούμε αραβικά εδέσματα και θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς. 

Έξω από τις τέντες θα μπορέσουμε επίσης να κάνουμε βόλτα με καμήλες και 
σέρφινγκ με ιστιοσανίδα στην άμμο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ντουμπάι, Ελεύθερη μέρα, Προαιρετική εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι
Ελεύθερη μέρα στο Ντουμπάι για βόλτες και αγορές. Σας προτείνουμε επίσης 
να λάβετε μέρος σε μία προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στην πρωτεύουσα των 
Αραβικών Εμιράτων, το Άμπου Ντάμπι (έξοδα ατομικά). 

Περιγραφή προαιρετικής εκδρομής
Πρωινή αναχώρηση για το Άμπου Ντάμπι. Πρώτη στάση της διαδρομής μας θα 
είναι στο εντυπωσιακό μουσείο του Λούβρου, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2017. 
Συνεχίζουμε για το κέντρο της πόλης και βλέπουμε την κοσμοπολίτικη παραλία 
Μπλου Γουότερς. Έπειτα κατευθυνόμαστε προς το Emirates Palace (ένα ξενοδοχείο-
παλάτι με αραβική αρχιτεκτονική) και το White Palace (τη νέα κατοικία της βασιλικής 
οικογενείας), τα οποία θα θαυμάσουμε από την Μαρίνα του Άμπου Ντάμπι 
(μπορείτε προαιρετικά να επισκεφθείτε το Emirates Palace - αφού δοκιμάσετε έναν 
μοναδικό καπουτσίνο με φύλλα χρυσού και να θαυμάσετε τους κεντρικούς χώρους, 
την καφετέρια και τους κήπους των ανακτόρων). Ακολουθεί στάση για γεύμα  και 
επίσκεψη στο μεγαλύτερο τζαμί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και το όγδοο 
μεγαλύτερο στον κόσμο, αφιερωμένο στον πολυαγαπημένο τους Σεΐχη Ζάιντ (ήταν ο 
πρώτος πρόεδρος της χώρας και είναι θαμμένος στην αριστερή του πλευρά). Ένας 
τέλειος συνδυασμός αραβικής και μαυριτανικής αρχιτεκτονικής, καταφέρνει να 
εντυπωσιάσει από μακριά με το μέγεθός του (αφού μπορεί να φιλοξενήσει 40.000 
προσκυνητές), με το ολόλευκο μάρμαρο και τα σχέδια από πολύχρωμες πέτρες, με 
το μεγαλύτερο χαλί του κόσμου έκτασης 5.627 μέτρων και τους πολυελαίους του 
από τόνους κρυστάλλων Σβαρόφσκι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: Ντουμπάι, Ελεύθερη μέρα, ΕΧPO DUBAI 2020, Shopping Festival
Ημέρα για χαλάρωση στη θάλασσα ή για επισκέψεις πολυκαταστημάτων και του 
υπέροχου ξενοδοχειακού Αραβικού συγκροτήματος Μαντινάτ. Σας προτείνουμε 
να επισκεφθείτε το Wafi Μall - θαυμαστό για το παραδοσιακό του χρώμα, αφού 
χωρίζεται σε τμήματα διακοσμημένα με στοιχεία από την Αίγυπτο, το Μαρόκο, την 
Τυνησία και άλλες αραβικές χώρες. Προτείνουμε επίσης το Μall of the Emirates, 
αντιπροσωπευτικό δείγμα εμπορικού κέντρου τύπου Αμερικής, γνωστό για τη 
χιονοδρομική του πίστα - το Ski Dubai είναι το πρώτο χιονοδρομικό κέντρο 
εσωτερικού χώρου στη Μέση Ανατολή. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μία βόλτα 
στο σουκ Μαντινάτ Τζουμέιρα (Madinat Jumeirah) για να απολαύσετε την όμορφη 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στη Μέση Ανατολή
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΤΌΥΜΠΑΙ-ΑΘΗΝΑ με 
EMIRATES •Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας •Μπουφέ 
πρόγευμα καθημερινά •Ξενάγηση μισής μέρας στο Ντουμπάι με γεύμα •Σαφάρι 
στην έρημο με 4x4 και μπάρμπεκιου •Ένα δωρεάν εισιτήριο εισόδου στην 
Διεθνή Έκθεση του Ντουμπάι ανά άτομο •Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο 
•Συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας ή τοπικός ελληνόφωνος συνοδός •Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, ανάκτορα και λοιπά αξιοθέατα 
•Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, ποτά/αναψυκτικά κλπ. •Ό,τι δεν αναγράφεται στο 
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. •Ό δημοτικός φόρος 
πληρώνεται αποκλειστικά από τους πελάτες κατά την είσοδο στο ξενοδοχείο και 
είναι € 4 (ανά δωμάτιο/ανά διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4*) & € 5 (ανά δωμάτιο/ανά 
διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 5*).

Ταξιδιωτικά έγγραφα: Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ.

θέα στα κανάλια του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, να φωτογραφήσετε το Μπουρζ 
αλ Αράμπ και να χαλαρώσετε πίνοντας το ποτό σας σε ένα από τα πολυάριθμα 
μαγαζάκια ή να δοκιμάσετε Sisha (ναργιλέ με γεύση μήλου) στον αμφιθεατρικό χώρο 
της μονάδας, καθώς επίσης και να περπατήσετε στην Ντουμπάι Μαρίνα. 

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στο Ντουμπάι από τις 15 Δεκεμβρίου 2021 έως τις 29 
Ιανουαρίου 2022 λαμβάνει χώρα το Shopping Festival, στο οποίο συμμετέχουν 
περισσότερα από 3.500 χιλιάδες καταστήματα σε όλα τα μεγάλα Malls της πόλης 
(Dubai Mall, Mall of Emirates, Deira City Mall, Mercato Mall κ.ά). Για σχεδόν 
ενάμιση μήνα όλα τα μαγαζιά μένουν ανοιχτά από τις 10:00 το πρωί έως τις 00:00 
το βράδυ, προσφέροντας στους πελάτες τους εκπτώσεις που αγγίζουν κάποιες 
φορές ακόμα και το 90%, ιδίως προς το τέλος της ημέρας. Επώνυμοι οίκοι, αλλά 
και καταστήματα fast fashion ανοίγουν τις πόρτες τους στους λάτρεις του shopping, 
καθιστώντας τις ημερομηνίες της διεξαγωγής του Shopping Festival έναν ακόμη λόγο 
να επισκεφθείτε την υπέροχη πόλη του Ντουμπάι. 

Επιπλέον, από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως τις 31 Μαρτίου 2022 το Ντουμπάι 
φιλοξενεί την μεγαλύτερη Έκθεση του Κόσμου, την ΕΧPO DUBAI 2020 (που 
είχε αναβληθεί το 2020 λόγω Covid-19), φέρνοντας κοντά 192 χώρες του 
πλανήτη και προσφέροντας 182 μέρες διασκέδασης, τέχνης και καινοτομίας 
μέσα σε ένα από τα πιο πρωτοποριακά τοπία του κόσμου. 
"Συνδέοντας μυαλά, Δημιουργώντας το Μέλλον" ~  "Connecting Minds, Creating 
the Future", η Διεθνής Έκθεση του Ντουμπάι αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός 
που έχει διοργανωθεί στον αραβικό κόσμο μέχρι σήμερα και στοχεύει στην 
σύσταση μιας παγκόσμιας πλατφόρμας για επενδύσεις, συμφωνίες και 
διεθνείς συνεργασίες. 
Σημειώστε ότι με τις πτήσεις της Emirates εξασφαλίζετε και ένα δωρεάν 
εισιτήριο εισόδου στην Διεθνή Έκθεση του Ντουμπάι ανά άτομο

6η μέρα: Ντουμπάι - Αθήνα 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής στην Αθήνα. 
Άφιξη αυθημερόν.

Σημειώσεις: •Όι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν 
με διαφορετική σειρά χωρίς να παραλειφθεί κάτι •Στην προαιρετική εκδρομή στο 
Άμπου Ντάμπι περιλαμβάνεται η είσοδος στο μουσείο του Λούβρου και το 
γεύμα •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Πτήσεις
1η μέρα EK 210 ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ 18.05΄ - 23.35΄

6η μέρα EK 209 ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΘΗΝΑ 10.50΄ - 15.00΄

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

REVIER BUSINESS BAY DUBAI 4* - 6 μέρες
Αναχωρήσεις
Τιμές κατ’ άτομο

21, 22, 23, 26/12
02, 03, 04/01

28, 29, 30/12

Δίκλινο 845 1095
3ο άτομο έως 12 ετών 595 795

3ο και 4ο άτομο έως 12 ετών σε 
δωμάτια με εσωτερική πόρτα

695 895

Μονόκλινο 1095 1495

JW MARRIOTT MARQUIS DUBAI 5* lux - 6 μέρες
Αναχωρήσεις
Τιμές κατ’ άτομο

21, 22, 23/12
03, 04/01

26/12 28, 29/12 30/12 02/01

Δίκλινο 1045 1195 1345 1295 1095
3ο άτομο έως 12 ετών 795 895 1095 1045 845

3ο και 4ο άτομο έως 12 ετών
σε δωμάτια με εσωτερική πόρτα

945 1045 1245 1195 995

Μονόκλινο 1345 1695 1995 1845 1595

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: +€ 400

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στη Μέση Ανατολή
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Δείπνο και διανυκτέρευση σε Camp στην έρημο υπό το 
σεληνόφως και κάτω από τον έναστρο ουρανό, για να 

ζήσουμε μία από τις …χίλιες νύχτες!!!
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ΤΟ ΟΜΑΝ θεωρείται μία από τις ασφαλέστερες και πιο ειρηνικές χώρες της γης. 
Όι κάτοικοί του είναι από τους πιο φιλόξενους του κόσμου. Τα χαμογελαστά τους πρόσωπα μαρτυρούν 
την προθυμία τους να μοιραστούν με τους επισκέπτες την μοναδική κουλτούρα τους και οι περισσότεροι 
ταξιδιώτες έχουν να διηγηθούν τουλάχιστον μία ιστορία αξιοθαύμαστης τοπικής φιλοξενίας.
Η προσεκτική τουριστική του ανάπτυξη έχει κατορθώσει να διατηρήσει άθικτο το φυσικό του περιβάλλον.
Λείψανα χιλιάδων οχυρών και παρατηρητηρίων στέκονται σαν φρουροί πάνω από το ειρηνικό τοπίο 
του Όμάν και πολλά εξ αυτών έχουν πλέον αποκατασταθεί αναδεικνύοντας την παλιά τους δόξα και είναι 
προσβάσιμα στους επισκέπτες. 
Το φρούριο της ορεινής πόλης Νίζουα (Nizwa), ίσως το πιο διάσημο ορόσημο της κληρονομιάς του Όμάν, 
είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Περιτριγυρισμένο από το εξίσου γοητευτικό παζάρι της πόλης, αυτό το 
εντυπωσιακό μνημείο αρχιτεκτονικής της χώρας διαθέτει έναν λαβύρινθο διαδρόμων που συνδέουν τις 
αίθουσες κάτω από τον μεγάλο κεντρικό πύργο.

Το σουλτανάτο του Ομάν είναι μια χώρα μαγευτικής φυσικής ομορφιάς, 
συνυφασμένη με ένα καλειδοσκόπιο ιστορίας, θρύλων και περιπετειών!

 Η χώρα του λιβανιού και του Σεβάχ του Θαλασσινού είναι μια χώρα
με συναρπαστική κουλτούρα και πλούσια ιστορία,

που φθάνει σε βάθος 5000 χρόνων.

Σουλτανάτο του 

ΌΜΑΝ
Μάσκατ, Όυάντι Μπάνι Χαλίντ, Έρημος Γουαχίμπα

Νίζουα, Μπάχλα, Τζαμπρίν, Γκραν Κάνυον του Όμάν, Αλ Χάμρα, Μισφάχ

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Αφρική

ΟΙ  ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ  ΣΤΙΓΜΕΣ  ΜΑΣ:

Ξενάγηση στην πρωτεύουσα του Όμάν, το Μασκάτ
• Δείπνο και διανυκτέρευση σε Camp στην μαγευτική έρημο Γουαχίμπα για να ζήσουμε 
 μία από τις …χίλιες νύχτες
•  Βόλτα στους αμμόλοφους με τους έμπειρους οδηγούς των τζιπ 4x4
•  Κολύμπι στα σμαραγδένια νερά του Όυάντι Μπάνι Χαλίντ
•  Επίσκεψη στην πανέμορφη Μπάχλα, που βρίσκεται υπό την αιγίδα της UNESCO
•  Επίσκεψη στο ωραιότερο φρούριο της χώρας, το Τζαμπρίν 
•  Επίσκεψη στο επιβλητικό φρούριο της Νίζουα και στο παραδοσιακό της παζάρι
•  Επίσκεψη στα πανέμορφα χωριά Αλ Χάμρα και Μισφάχ
•  Κρουαζιέρα στον κόλπο του Όμάν με παραδοσιακό πλεούμενο "ντόου" 
•  Ημιδιατροφή
•  Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
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ΟΜΑΝ

Έρημος
Γουαχίμπα

ΜάσκατΜάσκατ

Μπάχλα

Μισφάχ

Τζαμπρίν
ΝίζουαΝίζουα

Ουάντι
Μπάνι Χαλίντ
Ουάντι
Μπάνι Χαλίντ

Αλ Χάμρα

Τζέμπελ
Σαμς
Τζέμπελ
Σαμς

1η μέρα: Αθήνα - Μασκάτ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για  Μασκάτ. Άφιξη στην γοητευτική 
πρωτεύουσα του Όμάν, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Μασκάτ - Ουάντι Μπάνι Χαλίντ - Έρημος Γουαχίμπα
Πρωινή αναχώρηση για την καταπράσινη κοιλάδα του Όυάντι Μπάνι Χαλίντ (Wadi 
Bani Khalid). Ό ποταμός αυτός έχει νερό σε όλη τη διάρκεια του έτους και εδώ 
θα έχουμε την ευκαιρία να κολυμπήσουμε σε δροσερές "πισίνες" με σμαραγδένια 
νερά (θα πρέπει να έχετε μαζί σας ρούχα κολύμβησης και πετσέτες - οι γυναίκες 
σορτς και t-shirt, όχι μαγιό). Στη συνέχεια θα φθάσουμε στην "αμμώδη θάλασσα", 
την μαγευτική έρημο Γουαχίμπα (Wahiba), που απλώνεται σε μία έκταση μήκους 
200 χιλιομέτρων και πλάτους 100 χιλιομέτρων. Όι αμμόλοφοι ξεπερνούν εδώ τα 
100-150 μέτρα και προσφέρουν ένα όμορφο θέαμα διαφορετικών αποχρώσεων. 
Φθάνοντας στην κατασκήνωση θα μας καλωσορίσουν οι Βεδουίνοι προσφέροντάς 
μας τον περίφημο αραβικό καφέ, φρέσκα φρούτα και εμφιαλωμένο νερό. Η βόλτα 
στους αμμόλοφους με τους έμπειρους οδηγούς των τζιπ 4x4 μοιάζει σαν … 
σέρφινγκ στα κύματα, ενώ το βράδυ μας περιμένει δείπνο και διανυκτέρευση υπό 
το σεληνόφως και κάτω από τον έναστρο ουρανό, για να ζήσουμε μία από τις 
…χίλιες νύχτες με τον παραδοσιακό τρόπο, όπως και ο Σεβάχ ο Θαλασσινός!!!

3η μέρα: Έρημος Γουαχίμπα - Μπάχλα - Τζαμπρίν - Νίζουα
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας θα εξερευνήσουμε την ενδοχώρα 
του Όμάν. Πρώτος σταθμός της διαδρομής μας θα είναι στην πανέμορφη 
Μπάχλα (Bahla), που βρίσκεται υπό την αιγίδα της UNESCO. Στη συνέχεια θα 
μεταβούμε στο ωραιότερο φρούριο της χώρας, το Τζαμπρίν (Jabrin), πλούσιο 
σε τοιχογραφίες, μπουντρούμια και κρυφά περάσματα. Μετά την επίσκεψή μας 
θα αναχωρήσουμε για την παλιά πρωτεύουσα, την ορεινή πόλη Νίζουα (Nizwa). 
Εδώ θα επισκεφθούμε το επιβλητικό της φρούριο του 17ου αιώνα, ένα από τα 
πιο γνωστά κάστρα της χώρας, καθώς και το παραδοσιακό παζάρι/souq, όπου 
θα ανακαλύψουμε θαυμάσια χρυσά και αργυρά κοσμήματα και μοναδικά έργα 
τέχνης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Νίζουα - Αλ Χάμρα - Γκραν Κάνυον του Ομάν - Μισφάχ - Μασκάτ
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το ορεινό χωριό Αλ Χάμρα (Al Hamra) και 
θα φθάσουμε μέσα από το βαθύ φαράγγι Γκουλ (Wadi Ghul) στο Τζέμπελ Σαμς 
(Jebel Shams), το "Όρος του Ήλιου", τον αδιαμφισβήτητο άρχοντα των βουνών. 
Το Τζέμπελ Σαμς βρίσκεται σε υψόμετρο 3.000 μέτρων από την επιφάνεια της 
θάλασσας και είναι η υψηλότερη κορυφή της οροσειράς Jebel Al Akhdar. Εδώ θα 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Αφρική
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο 
σταθμό •Τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* •Μία διανυκτέρευση σε 
Camp στην έρημο •Ημιδιατροφή •Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως 
αναγράφονται στο πρόγραμμα •Έμπειροι τοπικοί οδηγοί-ξεναγοί •Έμπειρος 
Έλληνας αρχηγός-συνοδός •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, 
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά: 510 € 

απολαύσουμε τα ασύλληπτης ομορφιάς τοπία του περίφημου "Γκραν Κάνυον" του 
Όμάν. Το Μεγάλο Φαράγγι είναι ένα θαύμα της φύσης, που χαρίζει στον επισκέπτη 
του αλησμόνητες εμπειρίες. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για το πανέμορφο χωριό 
Μισφάχ (Misfah), που είναι σκαρφαλωμένο στην πλευρά του βουνού, με τα στενά, 
πέτρινα μονοπάτια να οδηγούν στην κοιλάδα. Η ιστορία του φθάνει εκατοντάδες 
χρόνια πίσω και μέχρι σήμερα οι γεωργοί κάτοικοί του χρησιμοποιούν τις 
αναβαθμίδες και το αρχαίο αρδευτικό σύστημα με τα κανάλια του νερού, γνωστό 
ως aflaj, για τις καλλιέργειές τους. Μετά την επίσκεψή μας θα αναχωρήσουμε για το 
Μασκάτ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Μασκάτ, Ξενάγηση, Κρουαζιέρα στον κόλπο του Ομάν με 
παραδοσιακό πλεούμενο "ντόου" - Αθήνα
Ένα μοναδικό μείγμα αρχαίας και σύγχρονης αρχιτεκτονικής, το Μασκάτ είναι 
μια όμορφη, καθαρή πόλη, που περιβάλλεται από βουνά και βρέχεται από την 
Αραβική θάλασσα. Τις τελευταίες δεκαετίες η πόλη έχει σημειώσει δραματική 
ανάπτυξη, ωστόσο είναι περήφανη για την πολιτιστική  της κληρονομιά, την 
οποία διατηρεί αναλλοίωτη στο διάβα του χρόνου. Η σημερινή ξενάγησή μας 
θα ξεκινήσει με επίσκεψη στο μεγαλοπρεπές κτίριο της Βασιλικής Όπερας και 
στο εντυπωσιακό Μεγάλο Τζαμί, ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου, το οποίο 
ολοκληρώθηκε το 2001 και αποτελεί ένα θαύμα αραβικής αρχιτεκτονικής. Θα 
επισκεφθούμε επίσης το μουσείο Μπαΐτ Αλ Ζουμπαΐρ (Bait Al Zubair), όπου θα 
γνωρίσουμε πολλά στοιχεία από την ιστορία και τον πολιτισμό του Όμάν. Στη 
συνέχεια θα σταματήσουμε για φωτογραφίες έξω από το υπέροχο παλάτι Αλ Αλάμ 
(Al Alam) - την επίσημη κατοικία του σουλτάνου - που πλαισιώνεται από τα δίδυμα 
πορτογαλικά οχυρά Τζαλάνι (Jalani) και Μιρανί (Mirani). Μέσω της παραλιακής 
Κορνίς θα καταλήξουμε στο παζάρι Μουτράχ (Mutrah Souq), στα στενά σοκάκια 
του οποίου αναδύονται δελεαστικά αρώματα μπαχαρικών, καφέ και λιβανιού, 
ενώ στα μαγαζάκια του ανακαλύπτει κανείς υπέροχα κοσμήματα, μοναδικά έργα 
τέχνης, αντίκες, περίτεχνα ξυλόγλυπτα και πανέμορφα σουβενίρ. Το απόγευμα θα 
απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα με μία θαυμάσια κρουαζιέρα στον κόλπο του Όμάν 
με παραδοσιακό πλεούμενο "ντόου". Μεταφορά στο αεροδρόμιο αργά το βράδυ και 
πτήση για την Αθήνα.

6η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις: •Όι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν 
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχώρηση: 23, 30 Δεκεμβρίου, 3 Ιανουαρίου - 6 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών Μονόκλινο

895 795 1260

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Πτήσεις με
TURKISH 
AIRLINES

23/12/21 TK 1846 ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 09.10΄ - 11.45΄

23/12/21 TK   774 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΜΑΣΚΑΤ 18.30΄ - 00.20΄

28/12/21 TK   775 ΜΑΣΚΑΤ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 01.20΄ - 06.05΄

28/12/21 TK 1845 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 07.55΄ - 08.20΄

Πτήσεις με
TURKISH 
AIRLINES

30/12/21 TK 1846 ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 09.10΄ - 11.45΄

30/12/21 TK   774 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΜΑΣΚΑΤ 18.30΄ - 00.20΄

04/01/22 TK   775 ΜΑΣΚΑΤ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 01.20΄ - 06.05΄

04/01/22 TK 1845 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 07.55΄ - 08.20΄

Πτήσεις με
TURKISH 
AIRLINES

03/01/22 TK 1846 ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 09.10΄ - 11.45΄

03/01/22 TK   774 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΜΑΣΚΑΤ 18.30΄ - 00.20΄

08/01/22 TK   775 ΜΑΣΚΑΤ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 01.45΄ - 06.30΄

08/01/22 TK 1845 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 07.55΄ - 08.20΄

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Αφρική
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Διαμονή στο ανάκτορο-θρύλο ABBASI στο Ισφαχάν

Ποίηση, ιστορία, πολιτισμός, ελληνικά στοιχεία, γλώσσα φαρσί, 
μονοθεϊστική θρησκεία, πόλεις που έχουν ξεπηδήσει από τις "Χίλιες 

και μία νύχτες", σπάνιες μυρωδιές μπαχαρικών και το "Ρόδο του 
Ισφαχάν" να συμπληρώνουν την αξία αυτού του ταξιδιού!



77

ΠΕΡΣΙΑ 5*
Στα ίχνη της ένδοξης 

αυτοκρατορίας

Τεχεράνη Κασάν, Ισφαχάν, Ναΐν, Γιάζντ, Περσέπολη, Πασαργάδες, 
Νάγκσε Ροστάμ, Σιράζ

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Ασία

ΟΙ  ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ  ΣΤΙΓΜΕΣ  ΜΑΣ:

• Τρεις διανυκτερεύσεις και δύο ξεναγήσεις στην Τεχεράνη για να υπάρχει επαρκής  
 χρόνος να δούμε και να επισκεφθούμε όλα τα αξιοθέατα της πρωτεύουσας
• Επισκέψεις σε τρία από τα κορυφαία στο είδος τους μουσεία του κόσμου: το Εθνικό  
 αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Χαλιών και το Εθνικό Θησαυροφυλάκιο με  
 έργα τέχνης αμύθητης αξίας, στέμματα και πολύτιμους λίθους, καθώς και στο παλάτι  
 Γκολεστάν, την καλοκαιρινή κατοικία του Σάχη 
• Επίσκεψη στο Κασάν, την πόλη του ροδόνερου, με τους πανέμορφους κήπους, τα  
 παλιά αρχοντικά και τα αρχαία λουτρά
• Τρεις διανυκτερεύσεις στο ανάκτορο-θρύλο ABBASI και δύο λεπτομερείς ξεναγήσεις  
 στο Ισφαχάν, γνωστό για τον πολεοδομικό του σχεδιασμό, τους πανέμορφους  
 κήπους του, τα ανάκτορα, τα εκατοντάδες τζαμιά, τα δημόσια λουτρά, τις βιβλιοθήκες,  
 τις γέφυρες, τους μεντρεσέδες και τα καραβάν σεράι 
• Επίσκεψη στην Ναΐν με τα υπόγεια υδραγωγεία και τα κανάλια μεταφοράς νερού  
 από τα βουνά 
• Διανυκτέρευση και ξενάγηση στην πόλη της ερήμου, την Γιαζντ, με τις περίφημες  
 ανεμοπαγίδες, τους Πύργους της Σιωπής, τον ζωροαστρικό της ναό και Δώρο του  
 γραφείου μας: τσάι σε ένα από τα "ψαγμένα" τεϊοποτεία πάνω σε ταράτσες, για να  
 απολαύσετε τη θέα και το δειλινό
• Ξενάγηση στην ένδοξη Περσέπολη, την "πλουσιότατη των υπό τον ήλιο πόλεων", τον  
 πιο επιβλητικό ιστορικό χώρο του Ιράν και από τους σπουδαιότερους του κόσμου
• Επίσκεψη στον τάφο του Κύρου του Μεγάλου στις Πασαργάδες 
• Επίσκεψη στη Νάγκσε Ροστάμ, τη νεκρόπολη με τους τέσσερις λαξεμένους   
 βασιλικούς τάφους του Δαρείου Α΄ , του Ξέρξη Α΄, του Αρταξέρξη Α΄ και του Δαρείου Β΄
• Δύο διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στο Σιράζ, την πόλη των κήπων και των ποιητών 
• Ημιδιατροφή καθημερινά
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός
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1η μέρα: Αθήνα - Τεχεράνη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα 
του Ιράν, την Τεχεράνη, που σήμερα θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες και πιο 
πυκνοκατοικημένες πόλεις του κόσμου. Επιλέχθηκε ως πρωτεύουσα του Ιράν το 1788. 
Στο διάστημα 1796-1833 η πόλη στολίστηκε με ανάκτορα, τεμένη και πολυάριθμα 
μνημεία. Έκτοτε υπήρξε ο πολιτικός, πολιτιστικός, οικονομικός και εμπορικός 
πυρήνας της χώρας. Κατά τα τελευταία 200 χρόνια έζησαν εδώ φημισμένοι μελετητές, 
συγγραφείς, ποιητές και καλλιτέχνες, οι οποίοι συνέβαλαν στο να εξελιχθεί η σημερινή 
μητρόπολη και σε κόμβο πολιτισμού. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

2η, 3η μέρα: Τεχεράνη, Ξεναγήσεις 
Δύο μέρες αφιερωμένες στην ξενάγηση της πόλης με επισκέψεις σε τρία από τα 
κορυφαία στο είδος τους μουσεία του κόσμου: το Εθνικό αρχαιολογικό Μουσείο με 
εκθέματα ιρανικής τέχνης από την προϊστορία έως την ισλαμική εποχή και με ιδιαίτερη 
έμφαση στην λαμπρή εποχή των Αχαιμενιδών, το Μουσείο Χαλιών, που φιλοξενεί 
μερικά από τα κορυφαία δημιουργήματα των τελευταίων 500 χρόνων και το Εθνικό 
Θησαυροφυλάκιο με έργα τέχνης αμύθητης αξίας και πολύτιμους λίθους, όπως τα 
στέμματα του τελευταίου Σάχη και της αυτοκράτειρας της Περσίας, καθώς ένα από τα 
μεγαλύτερα διαμάντια στον κόσμο, το Daria-i-Noor, "η Θάλασσα του Φωτός". 
Επίσης, κατά τη διάρκεια της πανοραμικής ξενάγησης της πόλης, θα δούμε μεταξύ 
άλλων την πρώην πρεσβεία των ΗΠΑ, την παλιά Βουλή, την μεγαλόπρεπη πύλη του 
Εθνικού Κήπου και το παλάτι Γκολεστάν, την καλοκαιρινή κατοικία του Σάχη. Δύο 
Δείπνα σε τοπικά εστιατόρια. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: Τεχεράνη - Κασάν - Ισφαχάν
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Κασάν, την πόλη του ροδόνερου. Φθάνοντας, 
θα επισκεφθούμε τους πανέμορφους κήπους Φιν ή Κήπους του Βασιλιά, ένα 
πραγματικό στολίδι της χώρας, κάποιο από τα παλιά ιστορικά αρχοντικά της πόλης, 
καθώς και τα αρχαία λουτρά. Συνεχίζοντας την εξαιρετική διαδρομή μας, θα ατενίσουμε 
το κοκκινωπό περίγραμμα του χωριού Αμπιανέ να ξεπετάγεται μπροστά μας και 
διασχίζοντας τα φαράγγια του όρους Κάρκας θα καταλήξουμε στην ωραιότερη πόλη 
του Ιράν, το Ισφαχάν. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η-6η μέρα: Ισφαχάν, Ξεναγήσεις 
Δύο ολόκληρες μέρες στη διάθεσή μας για να γνωρίσουμε την πόλη-κόσμημα 
της χώρας και να επισκεφθούμε τα πολλά αξιοθέατα και μνημεία της. Θα δούμε το 
αρχιτεκτονικό θαύμα της εκπληκτικής πλατείας Naqsh-e-Jahan ή Μεϊντάν-ι-Ιμάμ 
(πλατεία του Ιμάμη) στο κέντρο της παλιάς πόλης, που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO. Κατασκευάστηκε στο διάστημα 1598-1629 και έχει έκταση 
89.600 τετραγωνικά μέτρα! Στις τέσσερις πλευρές της δεσπόζουν το επιβλητικό 
τέμενος του Ιμάμη, ένα αριστούργημα ισλαμικής αρχιτεκτονικής και τέχνης, το αιθέριο 
τζαμί του σεΐχη Λoτφoλάχ, το θαυμαστό ανάκτορο Αλί Καπού, από το μπαλκόνι του 
οποίου θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα, καθώς και η περίφημη σκεπαστή αγορά, το 
καλύτερο και το ωραιότερο παζάρι του Ιράν, όπου θα υπάρχει χρόνος για ψώνια. Θα 
δούμε επίσης το ανάκτορο Τσεχέλ Σοτούν (Chehel Sotoun) με τους υπέροχους κήπους, 
γνωστό και ως παλάτι των 40 κιόνων ή παλάτι του αντικατοπτρισμού, τους κινούμενους 
μιναρέδες Τζονμπάν, τις περίφημες γέφυρες της πόλης με την χαρακτηριστική τους 
αρχιτεκτονική και θα φωτογραφηθούμε στην γέφυρα με τις 33 Καμάρες (Σιόσεπολ). 
Τέλος, θα περπατήσουμε στην Αρμένικη συνοικία Julfa, που δημιουργήθηκε μετά 
από πρόσκληση του Σαχ Αμπάς προς τους Αρμενίους στις αρχές του 17ου αιώνα και 
θα δούμε την αρμένικη εκκλησία Βανκ του 1606. Δύο Δείπνα σε τοπικά εστιατόρια. 
Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Ισφαχάν - Ναΐν - Γιάζντ, Ξενάγηση 
Πρωινή αναχώρηση για την ιερή πόλη Γιάζντ. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας 
θα κάνουμε μια στάση στη Ναΐν. Τουλάχιστον 3.000 χρόνια πριν, οι Πέρσες έμαθαν 
πώς να κατασκευάζουν υπόγεια υδραγωγεία για να φέρνουν νερό από τα βουνά στις 
πεδιάδες. Κατά τη δεκαετία του 1960 το αρχαίο αυτό σύστημα παρείχε πάνω από το 
70% του νερού που χρησιμοποιείται στο Ιράν και η Ναΐν είναι ένα από τα καλύτερα 
μέρη στον κόσμο για να γνωρίσει κανείς τον τρόπο λειτουργίας των συγκεκριμένων 
αυτών καναλιών. Συνεχίζουμε για την Γιάζντ, μια από τις παλαιότερες πόλεις του Ιράν. 
Η πόλη αυτή της ερήμου με τα σπίτια της λάσπης θα μας μεταφέρει σε άλλες εποχές, 
θα μας ταξιδέψει σε παραμύθια από τις χίλιες και μία νύχτες. Άφιξη και ξενάγηση 
στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το εν λειτουργία τέμενος Τζαμέ του 
12ου αιώνα με τους ψηλότερους μιναρέδες της Περσίας. Ακολουθεί το συγκρότημα 
Αμίρ Τσαγκμάχ με την πανέμορφη πλατεία και το υπέροχης αρχιτεκτονικής τέμενος, 
που κατασκευάστηκε από το 1418 έως το 1438. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το Μουσείο Νερού, τους Πύργους της Σιωπής και τον κήπο Ντολαάτ Αμπάντ με 
έναν από τους υψηλότερους ανεμόπυργους/ανεμοπαγίδες (Badgir), που αποτελεί 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Δεν θα παραλείψουμε φυσικά να 
επισκεφθούμε τον ζωροαστρικό ναό Ατασκαντέχ, καθώς η πόλη υπήρξε κέντρο της 
ζωροαστρικής θρησκείας (η παλαιότερη θρησκεία της χώρας από την εποχή των 
Σασανιδών, πριν το Ιράν ασπαστεί το Ισλάμ). Χρόνος για βόλτα στο τοπικό κλειστό 
παζάρι με τα κεντήματα και τα λαμπερά χρυσαφικά. Δώρο του γραφείου μας: τσάι σε 
ένα από τα "ψαγμένα" τεϊοποτεία πάνω σε ταράτσες, για να απολαύσετε τη θέα και 
το δειλινό. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. 
Διανυκτέρευση.
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8η μέρα: Γιάζντ - Πασαργάδες - Νάγκσε Ροστάμ - Περσέπολη - Σιράζ 
Πρωινή αναχώρηση για τις Πασαργάδες, την πρωτεύουσα του Κύρου του Μεγάλου, 
όπου θα δούμε τον τάφο του, που έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO. Συνεχίζουμε για την Νάγκσε Ροστάμ, τη νεκρόπολη με τους τέσσερις 
λαξεμένους βασιλικούς τάφους του Δαρείου Α΄  (ή Δαρείου του Μέγα), του Ξέρξη Α΄, 
του Αρταξέρξη Α΄ και του Δαρείου Β΄. Επόμενος σταθμός μας η πόλη των Μεγάλων 
Βασιλέων, η ένδοξη Περσέπολη, την "πλουσιότατη των υπό τον ήλιο πόλεων", τον 
πιο επιβλητικό ιστορικό χώρο του Ιράν και από τους σπουδαιότερους του κόσμου. 
Ξενάγηση στα ερείπια του ανάκτορου της δυναστείας των Αχαιμενιδών, που 
καταλήφθηκε το 331 π.Χ. από τον Μέγα Αλέξανδρο. Μετά από όλους αυτούς τους 
εκπληκτικούς αρχαιολογικούς θησαυρούς που επισκεφθήκαμε, θα συνεχίσουμε για 
"την πόλη των κήπων και των ποιητών", το πανέμορφο Σιράζ. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

9η μέρα: Σιράζ, Ξενάγηση 
Νωρίς σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε το τέμενος Νασίρ αλ-Μουλκ (Nasir al-
Mulk), για να απολαύσουμε τα πολύχρωμα βιτρώ που αφήνουν το φως του ήλιου 
να παιχνιδίζει και να δημιουργεί μια πανδαισία χρωμάτων στο εσωτερικό του. 
Θα περάσουμε από την Πύλη του Κορανίου και θα συνεχίσουμε με το μαρμάρινο 
μαυσωλείο του πολυαγαπημένου ποιητή των Ιρανών Χαφέζ (1325-1389). Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε τους κήπους Ναρεζεστάν ("Κήπος των Πορτοκαλιών") και Εράμ, 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, το επιβλητικό τζαμί Βακίλ (Vakil, 
1773), ένα από τα ωραιότερα τεμένη του Ιράν, καθώς και την ακρόπολη του Καρίμ Χαν. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

10η μέρα: Σιράζ - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής για την Αθήνα μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη αυθημερόν.

Σημειώσεις: •Η διαμονή στο Ισφαχάν πραγματοποιείται ως επί το πλείστον στο 
ανάκτορο-θρύλο Abbasi. Μόνο σε ειδική περίπτωση διαμένουμε σε άλλο ξενοδοχείο 
5* της περιοχής, όπως το Kowsar. •Όι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα 
αναγραφόμενα. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Κανόνες ενδυμασίας
Με βάση τους κανόνες ενδυμασίας της χώρας επιβάλλεται οι γυναίκες να καλύπτουν 
τα μαλλιά τους με μαντήλα. Επίσης πρέπει να φορούν φαρδιά μακριά ρούχα ώστε 
να μη φαίνονται οι καμπύλες του σώματος,  το ντεκολτέ και οι γάμπες. Το παντελόνι 
είναι αποδεκτό αρκεί να είναι μέχρι τον αστράγαλο, όχι τύπου κάπρι. Όι άνδρες δεν 
επιτρέπεται να φορούν σορτς ή βερμούδα, μόνο παντελόνια.

Πτήσεις

1η μέρα
24/12

QR 204 ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΧΑ 12.40΄ - 17.45΄

QR 498 ΝΤΟΧΑ - ΤΕΧΕΡΑΝΗ 19.00΄ - 21.40΄

10η μέρα
02/01

QR 477 ΣΙΡΑΖ - ΝΤΟΧΑ 05.00΄ - 05.50΄

QR 203 ΝΤΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 07.35΄ - 11.30΄

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου σταθμού •Διαμονή σε 
ξενοδοχεία 5* και 4* superior στην Γιάζντ Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία των 5* δεν είναι 
ίδια με τα αντίστοιχα των ευρωπαϊκών standards, αλλά πλησιάζουν περισσότερο στα ευρωπαϊκά 
ξενοδοχεία των 4* •Ημιδιατροφή (πρωινό καθημερινά και 8 γεύματα) •Μεταφορές, εκδρομές, 
ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί •Έμπειρος αρχηγός από 
την Ελλάδα •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, αχθοφορικά: € 820 •Βίζα 
εισόδου: € 60 (Για την έκδοση βίζας απαιτείται αποστολή του διαβατηρίου σας (με τουλάχιστον 6μηνη 
ισχύ) και 2 πρόσφατες φωτογραφίες σε λευκό φόντο.

Αναχώρηση: 24 Δεκεμβρίου - 10 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών Μονόκλινο

865 800 1185

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

ΠΕΡΣΙΑ
Κασάν

Τεχεράνη

Σιράζ

Ισφαχάν

Γιάζντ

Περσέπολη
Πασαργάδες

Νάγκσε Ροστάμ

Ναΐν

Ενδεικτικά ξενοδοχεία

Τεχεράνη: Lalleh 5* ή Espinas 5*                                   Ισφαχάν: Abbasi 5* ή Kowsar

  Γιάζντ: Safaiyeh 4*+                                                       Σιράζ: Grand 5* ή Chamrad 5*

Προσοχή: Διαβατήρια με σφραγίδα Ισραήλ δεν γίνονται δεκτά
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Εκεί όπου ένα μαγικό βασίλειο τοποθετείται στην σπονδυλική στήλη της 
διασημότερης οροσειράς της γης...

Εκεί όπου τα καλύτερα μονοπάτια πεζοπορίας του πλανήτη συναντούν
την "σκέπη του κόσμου" στα Ιμαλάια...

Εκεί όπου η ζωή των μοναχών συμπληρώνεται από αρχαίες παραδόσεις,
χρυσαφένιους ναούς και γοητευτικά χωριά...

Εκεί όπου τα καλύτερα πάρκα για σαφάρι της Ασίας ατενίζουν την ομορφότερη 
ανατολή της γης….

Εκεί ακριβώς θα βρείτε το Νεπάλ.
Έναν από τους σημαντικότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς του κόσμου!

ΝΕΠΑΛ
"Η Μέκκα της περιπέτειας"

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Ασία

ΟΙ  ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ  ΣΤΙΓΜΕΣ  ΜΑΣ:

• Τρεις διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στην Κατμαντού, η κεντρική πλατεία της οποίας 
   αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO 
•  Επίσκεψη στην Πατάν ή Λαλιτπούρ, λίκνο της τέχνης και της αρχιτεκτονικής της 
   κοιλάδας, η κεντρική πλατεία της οποίας αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
   της UNESCO 
•  Επίσκεψη στον ναό Σουαγιαμπουνάθ ή "Ναό των Πιθήκων", μνημείο παγκόσμιας 
   κληρονομιάς της UNESCO 
•  Επίσκεψη στον υπέροχης αρχιτεκτονικής ναό Πασουπατινάθ, τον πιο σημαντικό 
   Ινδουιστικό ναό της χώρας και τόπο αποτέφρωσης των νεκρών, μνημείο 
   παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO 
•  Επίσκεψη στην στούπα Μποντνάθ, την μεγαλύτερη του Νεπάλ, μνημείο παγκόσμιας 
   κληρονομιάς της UNESCO 
•  Επίσκεψη στην Μπακταπούρ ή Μπαντγκαόν, την "πόλη των αφιερωμένων", η  κεντρική 
   πλατεία της οποίας αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO 
•  Επίσκεψη στην Ναγκαρκότ με την συναρπαστική θέα των Ιμαλαΐων 
•  Δύο διανυκτερεύσεις στην Ποκάρα, τον καθρέφτη των Ιμαλαΐων", που περιβάλλεται 
   από τις χιονοσκεπείς κορυφές της Αναπούρνα και υπέροχες λίμνες 
•  Βόλτα με βάρκα στα ήρεμα νερά της λίμνης Φέουα και επίσκεψη στον ναό 
   Μπαράχι, που βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο της λίμνης 
•  Ανατολή του ήλιου από τον λόφο Σαρανγκότ 
•  Επίσκεψη στον καταρράκτη Devi's, στην σπηλιά Gupteshwor Mahadev και στον 
   ναό  Bindhyabasini Mandir  
•  Επίσκεψη στον οικισμό Μπαντιπούρ, που έχει διατηρήσει στο ακέραιο την 
   αρχιτεκτονική και τις παραδόσεις του 
•  Δύο διανυκτερεύσεις στο Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν  
•  Σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν με την τεράστια ποικιλία άγριων ζώων, τόπος 
   παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO  
•  Επίσκεψη σε χωριό των ιθαγενών Τάρου με τον αναλλοίωτο εδώ και αιώνες τρόπο 
   ζωής τους  
•  Ημιδιατροφή καθημερινά - Περιλαμβάνεται δείπνο με παραδοσιακούς 
   Νεπαλέζικους χορούς την 2η μέρα, καθώς και Εορταστικό δείπνο στο ξενοδοχείο 
   στις 31/12 
•  Πλήρης διατροφή εντός του πάρκου Τσιτουάν 
•  Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός
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1η μέρα: Αθήνα - Κατμαντού
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα 
του Νεπάλ, την Κατμαντού, την μεγαλύτερη και την πιο ανεπτυγμένη πόλη της χώρας.
2η μέρα: Κατμαντού, Πατάν
Άφιξη στην Κατμαντού, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για την Πατάν ή Λαλιτπούρ, που βρίσκεται στη νότια πλευρά του 
ποταμού Μπαγκμάτι. Είναι η παλαιότερη από τις τρεις πόλεις της κοιλάδας και μία 
από τις παλαιότερες γνωστές βουδιστικές πόλεις του κόσμου, λίκνο της τέχνης και της 
αρχιτεκτονικής της περιοχής. Η πλατεία της πόλης είναι ένα σύμπλεγμα υπέροχων ναών 
και πέτρινων αγαλμάτων και αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 
UNESCO. Σε κάθε βήμα συναντά κανείς ένα έργο τέχνης, που μαρτυρά την δεξιοτεχνία των 
ανώνυμων καλλιτεχνών της Πατάν. Το αρχαίο παλάτι των βασιλέων και τα πέτρινα λουτρά 
που σχετίζονται με διάφορους θρύλους και ιστορίες προσελκύουν τους επισκέπτες. Ό 
πέτρινος ναός του θεού Κρίσνα και το βασιλικό λουτρό με τα περίπλοκα πέτρινα και 
χάλκινα γλυπτά του είναι άλλα δύο αριστουργήματα στην ίδια περιοχή. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο στο Κατμαντού. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
 3η μέρα: Κατμαντού, Ξενάγηση πόλης,
Σουαγιαμπουνάθ, Πασουπατινάθ, Μπακταπούρ, Ναγκαρκότ
Πρωινή ξενάγηση στην Κατμαντού, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε την 
πλατεία Ντάρμπαρ με το παλιό παλάτι, που έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, καθώς και άλλα αξιοθέατα της πόλης. Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τον λόφο Σουαγιαμπουνάθ (Swayambhunath) με τον 
ομώνυμο ναό - το σημείο απ΄ όπου ξεκίνησε η ιστορία, το μεγαλείο και η δόξα της κοιλάδας 
της Κατμαντού. Γνωστός επίσης και ως "Ναός των Πιθήκων", προσφέρει εξαιρετική θέα 
στην κοιλάδα της Κατμαντού και αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της UNESCO. Πρόκειται για μια από τις πιο φημισμένες στούπες του κόσμου με ιστορία 
περίπου 2000 ετών. Συνεχίζουμε για τον υπέροχης αρχιτεκτονικής ναό Πασουπατινάθ, που 
βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Μπαγκμάτι και αποτελεί επίσης μνημείο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Είναι ο πιο σημαντικός Ινδουιστικός ναός της 
χώρας, αφιερωμένος στον θεό Σίβα και τόπος αποτέφρωσης των νεκρών. Πλήθος πιστών 
συγκεντρώνεται εδώ καθημερινά και πολλοί περισσότεροι κατά το ετήσιο προσκύνημα 
του Maha Shivratri, της νύχτας του Σίβα, τον μήνα Φεβρουάριο. Η είσοδος στον περίβολο 
του ναού επιτρέπεται μόνο στους ινδουιστές, οι υπόλοιποι μπορούν να δουν καθαρά τον 
ναό και τις τελετουργίες από την ανατολική όχθη του Μπαγκμάτι. Μετά την επίσκεψή μας 
θα αναχωρήσουμε για την Μπακταπούρ ή Μπαντγκαόν, την "πόλη των αφιερωμένων", μία 
από τις τρεις αρχαίες πρωτεύουσες του Νεπάλ, γνωστή για τη βιομηχανία κεραμικής και 
υφαντικής. Η κεντρική πλατεία της πόλης, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της UNESCO, περιλαμβάνει αναρίθμητους ναούς και άλλα αξιοθέατα,  όπως η πύλη του 
λιονταριού, η χρυσή πύλη, το άγαλμα του βασιλιά Bhupatindra Malla, το παλάτι των 55 
παραθύρων κλπ. Τέλος θα επισκεφθούμε την Ναγκαρκότ, έναν δημοφιλή τουριστικό 
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Κατμαντού
Η Κατμαντού είναι η πρωτεύουσα του Νεπάλ και η μεγαλύτερη πόλη του. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1330 μέτρων στην ομώνυμη κοιλάδα, η οποία περιλαμβάνει δύο ακόμα 
σημαντικές πόλεις: την Πατάν και την Μπακταπούρ. Μοναχοί και έμποροι διέδωσαν στην κοιλάδα της Κατμαντού εδώ και εκατοντάδες χρόνια τη θρησκεία τους, τον βουδισμό, 
τον ινδουισμό και τη διδασκαλία των θιβετιανών λάμα, που σήμερα συνυπάρχουν αρμονικά και τα θρησκευτικά κτίρια κάθε μιας εξ αυτών αποτελούν τόπο λατρείας για όλους.
Η Κατμαντού είναι μια ιστορική, αξιοθαύμαστη πόλη με καταπληκτική αρχιτεκτονική. Εδώ, οι θρύλοι αφθονούν, οι αρχαίες παραδόσεις φυλάσσονται με ζήλο και ταυτόχρονα 
αγκαλιάζουν τη σύγχρονη τεχνολογία. Το μεγαλείο του παρελθόντος μαγεύει τον επισκέπτη, ο οποίος μπορεί να θαυμάζει ένα υπέροχα σκαλισμένο ξύλινο παράθυρο, ένα χάλκινο 
γλυπτό του 18ου αιώνα ή μια πνευματικά αναζωογονητική στούπα. Η πλατεία Ντάρμπαρ (Durbar), μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, βρίσκεται στην 
καρδιά της πόλης με το παλιό παλάτι και αρκετούς ναούς με παραστάσεις θεοτήτων και υπέροχες διακοσμήσεις σε ξύλο, πέτρα και μέταλλο. Η κατοικία της "ζωντανής θεάς" 
Κουμάρι και η περίφημη οδός Φρικ (Freak street), πόλος έλξης των χίπις κατά τη δεκαετία του ΄70, βρίσκονται πολύ κοντά. Σήμερα οι τουρίστες προτιμούν το Τάμελ (Thamel), το 
οποίο έχει εξελιχθεί σε μια ακμάζουσα τουριστική περιοχή, που προσφέρει τα πάντα: από πολυτελή έως οικονομικά ξενοδοχεία, μπαρ, εστιατόρια με διεθνή κουζίνα κάθε είδους 
(ιταλική, κινέζικη, ιαπωνική, ταϊλανδέζικη, ινδική, μεξικάνικη κλπ.), νυχτερινά κέντρα με ζωντανή μουσική, ταξιδιωτικά γραφεία, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, αίθουσες μασάζ, 
μαθήματα γιόγκα και διαλογισμού και πολλά άλλα.
Εθνικό πάρκο Τσιτουάν
Στη νότια περιοχή του Νεπάλ, οι ζούγκλες του Εθνικού Πάρκου Τσιτουάν (Chitwan) σας περιμένουν για μοναδικές εμπειρίες άγριας ζωής. Λάβετε μέρος σε ένα σαφάρι άγριας 
πανίδας με συνοδεία έμπειρου οδηγού και αναζητήστε την μεγαλοπρεπή βασιλική τίγρη της Βεγγάλης, τον ασιατικό ρινόκερο με κέρατο, τους μεγάλους ασιατικούς ελέφαντες και 
πολλά άλλα από τα περίπου 40 είδη άγριων ζώων του πάρκου (κροκόδειλοι, μαϊμούδες, αντιλόπες, λεοπαρδάλεις κλπ.) και τα περίπου 450 διαφορετικά είδη πουλιών.
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Ασία

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού •Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, 5* (3 Διαν/σεις Κατμαντού, 2 Διαν/σεις Ποκάρα, 
2 Διαν/σεις Τσιτουάν) •Ημιδιατροφή καθημερινά ~ Περιλαμβάνεται εορταστικό 
δείπνο στο ξενοδοχείο στις 31/12 •Πλήρης διατροφή εντός του πάρκου •Μεταφορές, 
εκδρομές, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί 
•Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του Γραφείου μας •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά: + 650 € •Βίζα Νεπάλ εκδίδεται τοπικά ($30)•Ό,τι αναγράφεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

προορισμό του Νεπάλ που βρίσκεται 32 χιλιόμετρα ανατολικά της Κατμαντού. Βρίσκεται 
σε υψόμετρο 2.175 μέτρων και από εκεί η θέα των μεγάλων κορυφών των ανατολικών 
Ιμαλαΐων είναι απλά συναρπαστική! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κατμαντού - Ποκάρα
(200 χιλιόμετρα / 10-11 ώρες)
Πρωινή αναχώρηση για την Ποκάρα, τον "καθρέφτη των Ιμαλάιων", μία από τις πιο 
γραφικές τοποθεσίες του Νεπάλ. Η πόλη περιβάλλεται από τις χιονοσκεπείς κορυφές 
του ορεινού όγκου της Αναπούρνα και υπέροχες λίμνες. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Ακολουθεί απογευματινή βόλτα με βάρκα στα ήρεμα νερά της λίμνης Φέουα, 
απολαμβάνοντας το ειδυλλιακό περιβάλλον με την πυκνή βλάστηση και επίσκεψη στον 
ναό Μπαράχι (Barahi), που βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο της λίμνης. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ποκάρα, Ανατολή του ήλιου στον λόφο Σαρανγκότ 
Η ανατολή στη "Στέγη του Κόσμου" κόβει πραγματικά την ανάσα. Τα χρώματα και η 
ηρεμία της φύσης δημιουργούν έναν ξεχωριστό πίνακα ζωγραφικής. Φθάνοντας στον 
λόφο Σαρανγκότ (Sarangkot), θα θαυμάσουμε και θα φωτογραφήσουμε την ανατολή του 
ήλιου και τις εκπληκτικές αποχρώσεις που χαρίζει στις γύρω βουνοκορφές των Ιμαλαΐων. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για πρωινό. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε σημαντικά 
αξιοθέατα της περιοχής, όπως τον καταρράκτη Devi's, τη σπηλιά Gupteshwor Mahadev, 
καθώς και το πολύχρωμο παραδοσιακό παζάρι με καταστήματα κάθε είδους (υφάσματα, 
καλλυντικά, κοσμήματα κλπ.), όπου βρίσκεται και ο ναός  Bindhyabasini Mandir με τον 
λευκό τρούλο, αφιερωμένος στη θεά Μπαγκβάτι, που ειδικά κάθε Τρίτη και Σάββατο 
παίρνει μια γιορτινή όψη, καθώς συρρέουν εκεί οι πιστοί.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ποκάρα - Μπαντιπούρ - Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν
Πρωινή αναχώρηση για το Τσιτουάν με ενδιάμεση στάση στο Μπαντιπούρ, έναν οικισμό 
στην κορυφή του λόφου, που έχει διατηρήσει στο ακέραιο την αρχιτεκτονική και τις 
παραδόσεις του. Μετά την επίσκεψή μας συνεχίζουμε για το Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν, 
μια από τις μεγαλύτερες δασικές περιοχές του Νεπάλ με τεράστια ποικιλία άγριων ζώων. 
Θεωρείται το καλύτερα διαχειριζόμενο εθνικό πάρκο της Ασίας και έχει ενταχθεί στον 
κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν, Σαφάρι 
Η σημερινή μέρα είναι πλήρης δραστηριοτήτων, σαφάρι με οχήματα 4Χ4 και βόλτα με 
ελέφαντα για αναζήτηση μερικών από τα περίπου 40 είδη άγριων ζώων (κροκόδειλοι, 
ελέφαντες, λεοπαρδάλεις, μαϊμούδες κλπ.), μεταξύ των οποίων ο ασιατικός ρινόκερος 
(με το κέρατο) και η βασιλική τίγρη της Βεγγάλης, παρακολούθηση πουλιών κλπ., καθώς 
και επίσκεψη σε χωριό των Τάρου, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά 
τους ιθαγενείς της περιοχής και να γνωρίσουμε τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής τους, 
ο οποίος παραμένει αναλλοίωτος εδώ και αιώνες. Πλήρης διατροφή εντός του πάρκου. 
Διανυκτέρευση.

Τα Ξενοδοχεία μας

Κατμαντού: CROWN PLAZA SOALTEE                                   Ποκάρα: SHANGRI LA VILLAGE

Τσιτουάν: TIGERLAND SAFARI

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Αναχώρηση: 24 Δεκεμβρίου - 10 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών Μονόκλινο

845 750 1100

Πτήσεις

24/12/21 TK 1844 ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21.35΄ - 00.10΄

25/12/21 TK   726 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΚΑΤΜΑΝΤΟΥ 01.35΄ - 11.15΄

01/01/22 TK   727 ΚΑΤΜΑΝΤΟΥ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 23.05΄ - 04.55΄

02/01/22 TK 1845 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 08.10΄ - 08.35΄

ΝΕΠΑΛ
Ποκάρα

Πάρκο
Τσιτουάν

Κατμαντού

8η μέρα: Τσιτουάν - Κατμαντού 
Πρωινή αναχώρηση για την Κατμαντού. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης και της πλούσιας αγοράς της. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Κατμαντού, Μποντνάθ - Πτήση για Αθήνα 
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας θα επισκεφθούμε τη στούπα Μποντνάθ (Bodnath), 
τη μεγαλύτερη του Νεπάλ και μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, ένα ακόμα μνημείο της 
χώρας που έχει ενταχθεί στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής για την Αθήνα μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού.
10η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις: •Τα Ελληνικά διαβατήρια θα πρέπει να έχουν εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία 
εισόδου στην χώρα •Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και η σειρά των επισκέψεων 
πιθανόν να αλλάξει ακόμα και επιτόπου αν αυτό κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη έκβασή του, 
χωρίς όμως να παραληφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό.
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Το μόνο πρόγραμμα που κάνει πραγματικό Σαφάρι στη Σρι Λάνκα 

με διαμονή στο Εθνικό Πάρκο Γυάλα, προσφέρει θεαματική 

διαδρομή με τραίνο σε ορυζώνες και φυτείες τσαγιού και έχει 

διαμονή στην πανέμορφη αποικιακή πόλη Γκάλλε και όχι σε 

πόλεις χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον
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Κολόμπο, Νταμπούλα, Σιγκιρίγια, Πολοναρούα, Μάταλε, Κάντυ, Φυτείες 
τσαγιού, Νουβάρα Ελίγια, Θεαματική διαδρομή με τραίνο,

Έλλα, Εθνικό Πάρκο Γυάλα, Γκάλλε

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

Η Σρι Λάνκα, το "δάκρυ της Ασίας", είναι ένα νησί που βρίσκεται νοτιανατολικά της 
Ινδίας και που μέχρι το 1972 ονομαζόταν Κεϋλάνη. Το ευλογημένο αυτό νησί είναι 
ένας μυστηριακός, μαγευτικός προορισμός που συνεπαίρνει κάθε ταξιδιώτη. Μια 
χώρα απαράμιλλης ομορφιάς με πυκνή τροπική βλάστηση. Τα εθνικά πάρκα, οι 
φυτείες τσαγιού και μπαχαρικών, οι παραλίες με τους κοκκοφοίνικες, οι επιβλητικοί 
ναοί, οι μύθοι, οι παραδόσεις χιλιάδων ετών, οι γεύσεις, το καταπληκτικό φαγητό 
και πάνω απ’ όλα οι χαμογελαστοί, ευγενικοί και φιλόξενοι κάτοικοί της, συνθέτουν 
έναν τόπο παραδεισένιο!

ΟΙ  ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ  ΣΤΙΓΜΕΣ  ΜΑΣ: 

• Επίσκεψη στις σπηλιές της Νταμπούλα, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO
• Άνοδος στον Βράχο της Σιγκιρίγια, το εκπληκτικό πέτρινο "φρούριο-λιοντάρι", μνημείο παγκόσμιας 
   κληρονομιάς της UNESCO,
• Επίσκεψη στους βασιλικούς βοτανικούς κήπους Περαντενίγια με τις πανέμορφες ποικιλίες λουλουδιών και 
   δέντρων
• Επίσκεψη σε κήπο μπαχαρικών, για τα οποία η Κεϋλάνη ήταν και είναι παγκοσμίως γνωστή
• Επίσκεψη στον ναό του Δοντιού του Βούδα στην Κάντυ, ιερό προσκύνημα των απανταχού Βουδιστών
• Πολιτιστικό σόου στην Κάντυ, για να γνωρίσουμε ακόμα περισσότερο την πλούσια και ζωντανή κουλτούρα 
   αυτού του τόπου
• Επίσκεψη στην μεσαιωνική πρωτεύουσα Πολοναρούα, η οποία περιλαμβάνεται στα μνημεία παγκόσμιας 
   κληρονομιάς της UNESCO
• Επίσκεψη σε φυτεία και εργοστάσιο τσαγιού, για να μάθουμε τη διαδικασία και τον τρόπο παρασκευής του 
   παγκοσμίως διάσημου Ceylon tea
• Περιήγηση στην Νουβάρα Ελίγια, την αγαπημένη πόλη των Βρετανών αποικιοκρατών
• Θεαματική τετράωρη διαδρομή με τραίνο από τη Νουβάρα Ελίγια στην Έλλα μέσα από καταπράσινες 
   κοιλάδες, δασωμένους λόφους, πολυάριθμους καταρράκτες, φυτείες τσαγιού και γυναίκες με πολύχρωμα σάρι
• Σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Γυάλα 
• Επίσκεψη στην πανέμορφη αποικιακή πόλη Γκάλλε
• Περιήγηση  και διαμονή στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, το  Κολόμπο
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1η μέρα: Αθήνα - Κολόμπο 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα 
της Σρι Λάνκα, το Κολόμπο. 

2η μέρα: Κολόμπο - Νταμπούλα 
Άφιξη στο Κολόμπο και άμεση αναχώρηση για την Νταμπούλα, όπου θα επισκεφθούμε 
τις περίφημες σπηλιές της, που αποτελούν μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO. Πρόκειται για ένα μοναδικό σύμπλεγμα πέντε σπηλαίων με έκταση 
μεγαλύτερη από 2.000 τετραγωνικά μέτρα, καλυμμένα με υπέροχες τοιχογραφίες, στις 
οποίες απεικονίζονται στιγμές από τη ζωή του Βούδα. Τα σπήλαια φιλοξενούν επίσης 
περί τα 150 αγάλματα του Βούδα διαφόρων μεγεθών και στάσεων, από τα οποία 
ξεχωρίζει μια κολοσσιαία μορφή του, μήκους 14 μέτρων. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Νταμπούλα - Σιγκιρίγια - Πολοναρούα - Μάταλε, Κήπος μπαχαρικών - 
Κάντυ 
Πρωινή αναχώρηση για Σιγκιρίγια. Φθάνοντας, θα ανεβούμε στον περίφημο "Βράχο της 
Σιγκιρίγια", που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Πρόκειται 
για ένα εκπληκτικό πέτρινο φρούριο ύψους 250 μέτρων, που κατασκευάστηκε το 
477 μ.Χ. και είναι γνωστό σαν "φρούριο-λιοντάρι". Στην κορυφή του βράχου με τα 
πολυεπίπεδα πλατώματα βρίσκονται τα θεμέλια ενός τεράστιου παλατιού με βασιλική 
πισίνα, λιμνούλες και κήπους που αρδεύονταν με ένα ευφυές υδραυλικό σύστημα - ένα 
κολοσσιαίο αριστούργημα του μεγάλου βασιλιά Κασυάπα. Το σημαντικότερο όμως 
αξιοθέατο του βράχου αυτού είναι οι εντυπωσιακές νωπογραφίες με τις γυμνόστηθες 
κοπέλες, τις "Παρθένες της Σιγκιρίγια", ζωγραφισμένες με γήινα χρώματα πάνω σε 
ασβεστοκονίαμα. Μετά την επίσκεψή μας θα αναχωρήσουμε για την μεσαιωνική 
πρωτεύουσα Πολοναρούα, η οποία επίσης περιλαμβάνεται στα μνημεία παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO. Εδώ θα θαυμάσουμε τα ερείπια του παλατιού, την Αίθουσα 
Ακροάσεων, το βασιλικό λουτρό, το Gal Viharaya με τα 4 υπέροχα αγάλματα του Βούδα 
σε όρθια, καθιστή και ξαπλωμένη στάση, τον ναό που φυλάσσονταν το ιερό λείψανο 
του δοντιού του Βούδα (πριν μεταφερθεί στην Κάντυ) και τα ερείπια του μοναστηριού. 
Συνεχίζουμε για την Κάντυ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σρι Λάνκα. Στη διαδρομή 
μας θα σταματήσουμε στο Μάταλε και θα επισκεφθούμε έναν κήπο μπαχαρικών, για 
τα οποία η Κεϋλάνη ήταν και συνεχίζει μέχρι σήμερα να είναι παγκοσμίως γνωστή. 
Συνεχίζουμε για την πανέμορφη ιερή πόλη Κάντυ, την τελευταία πρωτεύουσα των 
βασιλέων της Κεϋλάνης πριν ο έλεγχος της χώρας περιέλθει στα χέρια των Βρετανών, 
το 1815. Η Κάντυ, το στολίδι της κεντρικής Κεϋλάνης, είναι μια πόλη γεμάτη θρύλους και 
παραδόσεις. Περιβάλλεται από καταπράσινους λόφους και στο κέντρο της βρίσκεται μια 
τεχνητή λίμνη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: Κάντυ ~ Ξενάγηση, Βοτανικοί Κήποι, Σόου 
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε τους βασιλικούς βοτανικούς κήπους Περαντενίγια 
(Peradeniya), που βρίσκονται σε περίπου 6 χιλιόμετρα από την Κάντυ. Περπατώντας 
μέσα στους εκπληκτικά διαμορφωμένους χώρους τους θα δούμε πανέμορφες ποικιλίες 
λουλουδιών και δέντρων όχι μόνο από τη Σρι Λάνκα, αλλά και από γειτονικές χώρες 
(Ινδία, Βιρμανία, Ιαπωνία, Ιάβα κλπ.). Επιστροφή στην πόλη και βόλτα με το αυτοκίνητο 
περιμετρικά της λίμνης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το παζάρι με τις πολυάριθμες 
χειροποίητες κατασκευές, καθώς και τον ναό στον οποίο φυλάσσεται σε χρυσοποίκιλτη 
θήκη το ιερό κειμήλιο του Δοντιού του Βούδα - ιερό προσκύνημα των απανταχού 
Βουδιστών. Ό ναός βρίσκεται στο συγκρότημα του παλατιού του πάλαι ποτέ βασιλείου 
της Κάντυ και αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Όι τελετές 
λαμβάνουν χώρα τρεις φορές την ημέρα: την αυγή, το μεσημέρι και το βράδυ. Κάθε 
Τετάρτη γίνεται ένα συμβολικό μπάνιο του κειμηλίου με ένα φυτικό παρασκεύασμα 
φτιαγμένο από αρωματισμένο νερό και ευωδιαστά λουλούδια, το οποίο στη συνέχεια 
διανέμεται μεταξύ των παρισταμένων, καθότι θεωρείται ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες. 
Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε ένα πολιτιστικό σόου με μουσική και χορούς, για να 
γνωρίσουμε ακόμα περισσότερο την πλούσια και ζωντανή κουλτούρα αυτού του τόπου. 

5η μέρα: Κάντυ - Φυτείες τσαγιού - Νουβάρα Ελίγια 
Πρωινή αναχώρηση για τη Νουβάρα Ελίγια, με ενδιάμεση στάση σε φυτεία και σε 
εργοστάσιο τσαγιού, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε τη διαδικασία και 
τον τρόπο παρασκευής του παγκοσμίως διάσημου Ceylon tea (τσάι Κεϋλάνης). Η 
τοπική οικονομία στηρίζεται κυρίως στις εξαγωγές του, με τις γυναίκες της περιοχής 
να το συλλέγουν με το χέρι και τους άντρες να ασχολούνται με τις εργασίες διαλογής, 
τυποποίησης κλπ. Θα καταλήξουμε στην "Μικρή Αγγλία", τη Νουβάρα Ελίγια, την 
"Πόλη του Φωτός", μια περιοχή που βρίσκεται μέσα σε ένα πανέμορφο ορεινό τοπίο 
και περιβάλλεται από καταπράσινες κοιλάδες με φυτείες τσαγιού. Χάρη στο ήπιο, 
δροσερό της κλίμα και τα εύφορα εδάφη της, υπήρξε η αγαπημένη πόλη των Βρετανών 
αποικιοκρατών και για τον λόγο αυτό πολλά σπίτια της μοιάζουν με κατοικίες Αγγλικής 
επαρχίας. Φθάνοντας, θα απολαύσουμε το τσάι μας κατά τον αγγλικό τρόπο (high 
tea) στο πολυτελές ξενοδοχείο "Grand Hotel". Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στους 
δρόμους της πόλης, θα δούμε τη λίμνη Γκρέγκορυ, θα επισκεφθούμε το πάρκο Βικτώρια 
και την τοπική αγορά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: Νουβάρα Ελίγια - Θεαματική διαδρομή με τραίνο - Έλλα 
Εθνικό Πάρκο Γυάλα 
Σήμερα το πρωί θα μεταβούμε στον σιδηροδρομικό σταθμό και θα ακολουθήσουμε μια 
υπέροχη τετράωρη περίπου διαδρομή μέσα από καταπράσινες κοιλάδες, δασωμένους 
λόφους, πολυάριθμους καταρράκτες, φυτείες τσαγιού και γυναίκες με πολύχρωμα 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Ασία
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σάρι, μέχρι την Έλλα. Η μικρή αυτή κωμόπολη αποτελεί βάση για πολλές πεζοπορικές 
εκδρομές στην γύρω περιοχή. Μετά την σύντομη παραμονή μας και τις επισκέψεις μας 
στην περίφημη Γέφυρα των 9 αψίδων και στους Καταρράκτες Ραβάνα, θα συνεχίσουμε 
οδικώς για το Εθνικό Πάρκο Γυάλα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 
Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: Εθνικό Πάρκο Γυάλα, Σαφάρι - Γκάλλε 
Στα νοτιοανατολικά του νησιού, ένα θαυμάσιο προστατευόμενο πάρκο έκτασης 1260 
τετραγωνικών χιλιομέτρων, μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε σαφάρι με τζιπ και να 
γνωρίσουμε την άγρια ομορφιά της πανίδας του - λεοπαρδάλεις, ελέφαντες, ελάφια, 
τσακάλια, τεράστια ποικιλία πουλιών κλπ. Μετά το σαφάρι μας θα αναχωρήσουμε 
με προορισμό την πανέμορφη αποικιακή πόλη Γκάλλε. Στη διαδρομή μας θα δούμε 
τους χαρακτηριστικούς ψαράδες του νησιού, που ψαρεύουν με τον παραδοσιακό τους 
τρόπο, καθήμενοι πάνω σε πασσάλους - μια χαρακτηριστική εικόνα της Σρι Λάνκα, που 
δεν λείπει από κανένα φωτογραφικό άλμπουμ. Άφιξη στο Γκάλλε και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Γκάλλε - Κολόμπο, Περιήγηση 
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε το Φρούριο του Γκάλλε, το οποίο κατασκευάστηκε 
από τους Πορτογάλους και στη συνέχεια επεκτάθηκε από τους Όλλανδούς. 
Περπατώντας στα δρομάκια του θα δούμε την Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική να ενώνεται 
με το τροπικό περιβάλλον και τις παραδόσεις της Νότιας Ασίας, δημιουργώντας 
μια ζωντανή ατμόσφαιρα και θα ανακαλύψουμε στοιχεία μιας κληρονομιάς που 
διατηρήθηκε για περισσότερους από 3,5 αιώνες. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για το Κολόμπο. Άφιξη και περιήγηση στην πρωτεύουσα που σφύζει από ζωή. Τα 
μοντέρνα κτίρια και οι επιβλητικοί ουρανοξύστες κυριαρχούν στο αστικό τοπίο, ενώ τα 
κτίρια αποικιακής αρχιτεκτονικής μαρτυρούν τη διαδοχή των κατακτητών του νησιού - 
Πορτογάλοι, Όλλανδοί και κυρίως Βρετανοί, οι οποίοι έκαναν το Κολόμπο ένα από τα 
μεγαλύτερα εμπορικά τους λιμάνια στον Ινδικό. Περνάμε από τον ιστορικό Ιππόδρομο, 
που σήμερα φιλοξενεί καταστήματα με προϊόντα τσαγιού, ρούχων και τροφίμων, την 
παραλιακή λεωφόρο Γκάλε Φέις Γκριν (Galle Face Green) και τη λίμνη Μπέιρα (Beira). 
Θα δούμε τον Πύργο του Ρολογιού (1857), θα κάνουμε βόλτα στην γραφική αγορά 
της Πέττα (Pettah) και θα φθάσουμε στην πλατεία της Ανεξαρτησίας με τα επώνυμα 
καταστήματα, τα μεγάλα εστιατόρια και μπαρ (παραδοσιακό στέκι για ντόπιους και 
τουρίστες). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Κολόμπο - Αθήνα 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού. Άφιξη αυθημερόν. 

Γυάλα

Νταμπούλα Πολοναρούα

Νουβάρα
Ελίγια

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑΚάντυ

Μάταλε

Σιγκιρίγια

Κολόμπο

Γκάλλε

Έλλα

Πτήσεις

1η μέρα QR 204 ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΧΑ 12.40΄ - 17.45΄

2η μέρα QR 664 ΝΤΟΧΑ - ΚΟΛΟΜΠΟ 01.30΄ - 08.35΄

9η μέρα
QR 663 ΚΟΛΟΜΠΟ - ΝΤΟΧΑ 04.00΄ - 06.30΄

QR 203 ΝΤΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 07.35΄ - 11.30΄

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού •Ξενοδοχεία 4* και 4* sup. •Ημιδιατροφή ~ Περιλαμβάνεται εορταστικό 
δείπνο στις 24/12 ή στις 31/12 ανάλογα με την αναχώρηση •Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •Είσοδοι στις σπηλιές 
της Νταμπούλα, στον Βράχο της Σιγκιρίγια, στους βοτανικούς κήπους Περαντενίγια, σε 
κήπο μπαχαρικών στο Μάταλε, στον ναό του Δοντιού του Βούδα στην Κάντυ, σε φυτεία 
και εργοστάσιο τσαγιού και στο Εθνικό Πάρκο Γυάλα •Πολιτιστικό σόου στην Κάντυ 
•Εισιτήρια τραίνου •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 
75 ετών •Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά: € 870 •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχώρηση: 22 & 29 Δεκεμβρίου - 9 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών Μονόκλινο
1179 1080 1690

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Προτεινόμενα ξενοδοχεία 4* & 4* sup.

Νταμπούλα: Cinnamon Lodge - www.cinnamonhotels.com

Κάντυ: Cinnamon Citadel - www.cinnamonhotels.com

Νουβάρα Ελίγια: Grand Hotel  - www.thegrandhotelnuwaraeliya.com

Γιάλα: Cinnamon Wild - www.cinnamonhotels.com

Γκάλλε: Hikka Tranz by Cinnmon - www.cinnamonhotels.com

Κολόμπο: Cinnamon Lakeside  - www.cinnamonhotels.com

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Ασία

Σημειώσεις: •Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για την 
καλύτερη έκβασή του •Το πρόγραμμα μπορεί να έχει 10ήμερη διάρκεια λόγω των πτήσεων 
•Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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Η περίοδος μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 

είναι η καλύτερη για διακοπές και ταξίδια.

Εδώ θα βρείτε μερικά από τα πιο δημοφιλή μέρη στις Η.Π.Α. για να επισκεφθείτε κατά 

τη διάρκεια των Χριστουγέννων, για να σχεδιάσετε τα δικά σας Χριστουγεννιάτικα 

ταξίδια ή απλά για να πάρετε γεύση από το Χριστουγεννιάτικο πνεύμα στην Αμερική.

ΑΜΕΡΙΚΗ
& ΚΑΝΑΔΑΣ
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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 2κλινου και ισχύει για ηλικίες 2-12 ετών, στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.

3. ΦΌΡΌΙ/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. ΦΙΛΌΔΩΡΗΜΑΤΑ: 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, ΣΌΥΔΑΝ, ΛΙΒΥΗ, ΣΌΜΑΛΙΑ, 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. Όι 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.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ταξίδια στην Αμερική
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Δείτε το Macy’s Thanksgiving Day Parade!
Απολαύστε 500 γκαλερί τέχνης, 150 μουσεία, 100 θέατρα, 
220 καταστήματα και 17.000 εστιατόρια!!!

Συνδυάστε εξορμήσεις στα μουσεία με απολαυστικές βόλτες, δοκιμάστε 
μπέργκερ και υπέροχα cupcakes, δείτε μιούζικαλ και τζαζ βραδιές, πετάξτε με 
ελικόπτερο πάνω από το Μανχάταν, κάντε μια κρουαζιέρα μέχρι το Elis Island 
και ...ζήστε το Αμερικάνικο όνειρο!!!

Ταξίδια στην Αμερική

Δειτε το αναλυτικο προγραμμα  www.manessistravel.gr

Η έναρξη των Εορταστικών Αγορών
με εκπτώσεις 40-70% . 

Αναχωρήσεις: 20, 21, 20 Νοεμβρίου
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Δειτε το αναλυτικο προγραμμα  www.manessistravel.gr

Η Νεα Υόρκη ζει στην ουσία τους τα Χριστούγεννα!

Δείτε το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα χιλιάδες λαμπάκια στο περίφημο 
Rockefeller Center που είναι στολισμένο από τέλη Νοεμβρίου.

Παρακολουθήστε κάποιο από τα πολλά χριστουγεννιάτικα shows 
που λαμβάνουν χώρα, παντού στην πόλη.

Παρακολουθήστε την παραδοσιακή νεοϋορκέζικη λειτουργία της παραµονής των 
Χριστουγέννων σε μια από τις εκκλησίες της πόλης.

Περάστε μια βόλτα από τη φημισμένη Times Square, για να δείτε την «πτώση της 
µπάλας» που σηματοδοτεί τον τρόπο που αποχαιρετά η Νέα Υόρκη τον παλιό χρόνο.

Κάνετε βόλτα στις εκπληκτικές νεοϋρκέζικες βιτρίνες.

Δοκιμάστε σίγουρα μια ζεστή σοκολάτα
και αμερικάνικες λιχουδιές.

LIVE YOUR DREAM

Η απόλυτη 
Χριστουγεννιάτικη 

εμπειρία

Ταξίδια στην Αμερική

christmas

Αναχωρήσεις: 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30 Δεκεμβρίου
    2 Ιανουαρίου
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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 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΜΙΑ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
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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! 

Συνδυάστε εξορμήσεις στα μουσεία με απολαυστικές 
βόλτες, δοκιμάστε μπέργκερ και υπέροχα cupcakes, 
δείτε μιούζικαλ και απολαύστε βραδιές τζαζ, πετάξτε με 
ελικόπτερο πάνω από το Μανχάταν, κάντε μια κρουαζιέρα 
μέχρι το Elis Island και ζήστε το Αμερικάνικο Όνειρο!

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΜΙΑ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Ταξίδια στην Αμερική
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1η μέρα: Αθήνα - Νέα Ύόρκη 
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. 
Όι 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. Όι 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 Ύόρκη, 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 Ύόρκης, 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 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. Όλοκληρώνουμε 
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 Ύόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Νότιο 
Μανχάταν, Κρουαζιέρα 
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που έχουν 
το δικό τους χρώμα και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς 

Δείτε το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο, το παγοδρόμιο και τα γλυπτά του Άτλαντα και του 
Προμηθέα στο Ροκφέλερ Σέντερ - ένα ακόμη ορόσημο της πόλης. 
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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 "Ό 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 Ύόρκης 
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. 
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 Ύόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Γέφυρα 
του Μπρούκλιν, Chelsea Market 
Αναχωρούμε σήμερα με πούλμαν 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 Ύόρκη, 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 Ύόρκη - 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 Όυάσιγκτον. 
Η πόλη πήρε το όνομά της από τον Τζωρτζ Όυάσιγκτον, 
τον πρώτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Είναι η έδρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ και εκεί 

Θαυμάστε τις "Δεσποινίδες της 

Αβινιόν" του Πάμπλο Πικάσο, 

την "Έναστρη Νύχτα" του Βίνσεντ 

βαν Γκογκ, την "Εμμονή της 

Μνήμης" του Σαλβαδόρ Νταλί 

και πολλά άλλα έργα διάσημων 

ζωγράφων στο εκπληκτικό 

Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της 

Νέας Υόρκης (MoMA). 

Απολαύστε το ποτό ή και το γεύμα 

σας μέσα σε θερμαινόμενο διαφανές 

ιγκλού του 230 Fifth Rooftop Bar, ένα 

από τα μεγαλύτερα και πιο φημισμένα 

της Νέας Υόρκης, με μαγευτική θέα 

στο Μανχάταν!  
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Παρακολουθήστε κάποιο 
μιούζικαλ στο Broadway, που 
θεωρείται η πατρίδα τους. 
Σιγοψιθυρίστε τους στίχους 
του "Phantom of the Opera" 
και άλλων πασίγνωστων 
παραστάσεων και απολαύστε 
την ευρηματική σκηνοθεσία 
και τους πολυβραβευμένους 
καλλιτέχνες!     

Συνώνυμο ενός ταξιδιού στη Νέα 
Υόρκη είναι οι αγορές στα τεράστια 
εμπορικά καταστήματα της πόλης, 
όπως το "Macy’s", το "The Mall at 

Hudson Yards", το "Century 21" και 
τόσα άλλα, που συχνά μάλιστα έχουν 

προσφορές και εκπτώσεις, καθώς 
και σε καταστήματα από όλους τους 
παγκοσμίου φήμης οίκους μόδας.

Ταξίδια στην Αμερική

βρίσκονται ο Λευκός Όίκος, 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 
Όυάσιγκτον 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 Ύόρκης 
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 Ύόρκη - Βοστόνη (Προαιρετικό) 
Ημέρα ελεύθερη για όσους θέλουν να επισκεφθούν 
μουσεία και διάφορα αξιοθέατα της πόλης ή να 
συνδυάσουν βόλτες και ψώνια στην πλούσια αγορά 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 Όρχήστρας 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 Ύόρκη - Αθήνα 
Ημέρα ελεύθερη, καθώς η πτήση μας είναι το βράδυ. 
Όι 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 

Γιορτάστε την παραμονή της 

Πρωτοχρονιάς στην Times Square, 

μετρώντας αντίστροφα με χιλιάδες 

ακόμα ανθρώπους τα τελευταία 

δευτερόλεπτα του έτους, καθώς η 

περίφημη τεράστια κρυστάλλινη 

μπάλα, η Waterford Crystal Ball, 

ξεκινά την κάθοδό της στις 11.59.00…  
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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. Όι 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.

Τώρα πλέον καταλαβαίνετε ότι η Νέα Υόρκη είναι κάτι 
παραπάνω από ένα ταξίδι στις ΗΠΑ. Είναι πραγματικά 

ένα ταξίδι ζωής στο κέντρο του κόσμου!
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 - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ / ΦΩΤΑ

Ταξίδια στην Αμερική

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ για Νέα Υόρκη με Emirates • Διαμονή σε Ξενοδοχείο 4* και 
4*Sup κεντρικό χωρίς πρωινό • Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν • Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν • ΔΩΡΌ: 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 (αναχωρήσεις 
Φευβρουαρίου, Μαρτίου) • 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 (535 € Συνολικά ). • Τοπικοί 
φόροι-Αχθοφορικά-Φιλοδωρήματα (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $50, πληρωτέα με την άφιξη την 
πρώτη μέρα • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα

MARIOTT MARQUIS TIMES SQUARE 4*SUP
Τιμή κατ’ άτομο 9 μέρες 9 μέρες 8 μέρες 10 μέρες 9 μέρες 10 μέρες

Ημερομηνία 21-29/12 22-30/12 23-30/12 24/12-02/01 29/12-06/01 30/12-08/01

Δίκλινο 1650 € 1650 € 1550 € 1795 € 1675 € 1765 €

Τρίκλινο 1550 € 1550 € 1450 € 1675 € 1550 € 1595 €

Τετράκλινο 1495 € 1495 € 1395 € 1595 € 1495 € 1495 €

Επιβάρυνση Μονόκλινου 865 € 865 € 765 € 990 € 865 € 990 €

ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
Emirates 209 ΑΘΗΝΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ  17.20΄ 21.20΄

Emirates 210 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΑΘΗΝΑ  23.55΄ 16.05΄

COURTYARD BY MARRIOTT MANHATTAN/MIDTOWN
Τιμή κατ’ άτομο 10 μέρες 8 μέρες 8 μέρες 8 μέρες

Ημερομηνία 18-27/12 19-26/12 26/12-02/01 02-09/01

Δίκλινο 1595 € 1425 € 1495 € 1495 €

Τρίκλινο 1495 € 1325 € 1395 € 1395 €

Τετράκλινο 1445 € 1275 € 1345 € 1335 €

Επιβάρυνση Μονόκλινου 795 € 595 € 595 € 595 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΙΝΌ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ WI-FI

ΝΕΑ ΎΟΡΚΗ η Παγκόσμια Μητρόπολη
Ξενάγηση Βόρειο & Νότιο ΜΑΝΧΑΤΑΝ, ξενάγηση στο Μουσείο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ, Chelsea Market, γέφυρα ΜΠΡΟΎΚΛΙΝ,

ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ: Άγαλμα της ΕΛΕΎΘΕΡΙΑΣ & νήσι ELLIS, STATEN & GOVERNOR’S Island, NEW JERSEY και πολλά άλλα!!!
Τιμή κατ’ άτομο Ξενοδοχείο Ημέρες 2κλινο 3κλινο 4κλινο

Επιβάρυνση
ΜονόκλινουΗμερομηνία

Νοέμβριος

Black Friday Special
Η έναρξη των Εορταστικών 
αγορών με -40%-70%

20

Courtyard Marriott 4*

9 1090 € 985 € 940 € 690 €
21 8 1000 € 895 € 850 € 595 €

22 10 1185 € 1080 € 1030 € 765 €

Προσφορά για ΕΓΚΑΙΡΕΣ κρατήσεις Πρωινό Μπουφέ και δωρεάν Wi-Fi το άτομο συνολικά:  
8ήμερο +35 €, 9ήμερο +40 €, 10ήμερο +45 €

Φεβρουάριος 25 Park Central New 
York 4* 8 995 € 895 € 850 € 465 €

Μάρτιος
18 Park Central New 

York 4* 8 1060 € 950 € 895 € 495 €

25 Park Central New 
York 4* 8 1095 € 995 € 950 € 495 €

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.

Όι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση 150 € το άτομο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 15 θέσεις.
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ 100 € και υπολογίζεται στην τιμή Δωματίου. 

Επισκεφθείτε τον Ελληνορθόδοξο 
ναό του Αγίου Νικολάου, το νέο 

κτίσμα-κομψοτέχνημα του Σαντιάγο 
Καλατράβα, που είκοσι χρόνια μετά 

την καταστροφή του από τις επιθέσεις 
της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ανοίγει 

και πάλι τις πύλες του. 
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ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

1η μέρα: Αθήνα - Νέα Ύόρκη 
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. Όι 
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. 
Όι 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 Ύόρκη, 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 Ύόρκης, 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 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. Όλοκληρώνουμε 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 Ύόρκη, 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 "Ό 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 
Ύόρκης 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. 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 Ύόρκη, 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 Ύόρκη, 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 Ύόρκη, Ελεύθερη μέρα 
(Προαιρετική εκδρομή στη Βοστόνη)
Ημέρα ελεύθερη για όσους θέλουν να επισκεφθούν μουσεία 
και διάφορα αξιοθέατα της πόλης ή να συνδυάσουν βόλτες 

και ψώνια στην πλούσια αγοράς της. Όι 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. Όι 
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 Όρχήστρας 
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 Ύόρκη - 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 Όυάσινγκτον. Δεν 
είναι οι ουρανοξύστες, αλλά οι πυλώνες της αμερικανικής 
ιστορίας, αυτοί που κυριαρχούν στην Όυάσινγκτον. 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 Όυάσιγκτον 
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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 Όβελίσκο, το Μουσείο του Όλοκαυτώματος, 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 Όίκος - η ισχυρή 
αστυνομική δύναμη που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, 
θα σας υπενθυμίσει την παγκόσμια πολιτική σπουδαιότητα 
του σημείου αυτού. Όλοκληρώνουμε 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 Όυάσινγκτον. 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

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης •8 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* χωρίς πρωινό 
•Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν •Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν •ΔΩΡΌ: 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 Όυάσινγκτον 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.

ΟΎΑΣΙΝΓΚΤΟΝ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΝΕΑ ΎΟΡΚΗ - 10 ΜΕΡΕΣ
Τιμή κατ’ άτομο Ημέρες 2κλινο 3κλινο 4κλινο

Επιβάρυνση
ΜονόκλινουΗμερομηνία

Νοέμβριος 22 10 1585 1480 1430 +735
Δεκέμβριος 18,24,30 10 1770 1600 1530 +735
Φεβρουάριος 25 10 1495 1395 1345 +695
Μάρτιος 25 10 1495 1395 1345 +695

Όι 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
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΔΥΤΙΚΕΣ Η.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Νέα Ύόρκη 
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. 
Όι 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. Όι 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 Ύόρκη, 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 Ύόρκης, 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. Όλοκληρώνουμε 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 Ύόρκη, 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 "Ό 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 Ύόρκης 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 

ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ 
Το καλύτερο πρόγραμμα της ελληνικής αγοράς με την Εμπειρία των 30 ετών 

στη Βόρεια Αμερική!
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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 Ύόρκη, 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. Όλοκληρώνοντας 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". 

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 έξω από το Luxor. 
Όμοίως, 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. 

Ταξίδια στην Αμερική
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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 Όλβέρα. 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.

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.

ΝΕΑ ΎΟΡΚΗ - ΔΎΤΙΚΕΣ ΗΠΑ - 12 ΜΕΡΕΣ
Τιμή κατ’ άτομο Ημέρες 2κλινο 3κλινο 4κλινο

Επιβάρυνση
ΜονόκλινουΗμερομηνία

Νοέμβριος 20 12 2225 2095 2000 +850
Δεκέμβριος 21 12 2525 2400 2330 +990
Ιανουάριος 2 12 2295 2175 2100 +965
Φεβρουάριος 25 12 2395 2275 2200 +965
Μάρτιος 18 12 2395 2275 2200 +990

Όι 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

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. 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.

Γκραντ Κάνυον

Λας Βέγκας

Σαν Ντιέγκο
Ντελ Κορονάντο

Χάντινγκτον Μπιτς
Λος Άντζελες

ΑΡΙΖΟΝΑ

ΝΕΒΑ∆Α

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ Από Ν. Υόρκη

Λαγκούνα Μπιτς
Νιούπορτ Μπιτς

Ταξίδια στην Αμερική
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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 Η.Π.Α. - ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
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1η μέρα: Αθήνα - Νέα Ύόρκη
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. Όι 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. Όι 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 Ύόρκη, 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 Ύόρκης, 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. Όλοκληρώνουμε 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 Ύόρκη, 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 "Ό 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 Ύόρκης 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 Ύόρκη, 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. 
Όλοκληρώνοντας 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".

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 
έξω από το Luxor. Όμοίως, 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 

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
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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 
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 Όλβέρα. 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 στοιχείων και αμερικανικού νεοπλουτισμού είτε 
στη διακόσμηση των καταστημάτων είτε στο στυλ ντυσίματος 
του κόσμου που κυκλοφορεί στους δρόμους.

Ταξίδια στην Αμερική
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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.

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. Ό 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 

ΝΕΑ ΎΟΡΚΗ - ΔΎΤΙΚΕΣ ΗΠΑ - ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - 16 ΜΕΡΕΣ
Τιμή κατ’ άτομο Ημέρες 2κλινο 3κλινο 4κλινο

Επιβάρυνση
ΜονόκλινουΗμερομηνία

Νοέμβριος Special 20 16 2850 2700 2600 1650
Δεκέμβριος 21 16 2990 2890 2800 1290
Ιανουάριος 2 16 2850 2700 2600 1295
Φεβρουάριος 25 16 2850 2700 2600 1295
Μάρτιος 18 16 2895 2795 2700 1295

Όι 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

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.
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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 

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!

ΔΥΤΙΚΕΣ  Η.Π.Α.
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έξω από το Luxor. Όμοίως, 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 

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 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 
Όλβέρα. 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 

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 •Όλοήμερη 
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.

ΔΎΤΙΚΕΣ ΗΠΑ - 12 ΜΕΡΕΣ
Τιμή κατ’ άτομο Ημέρες 2κλινο 3κλινο 4κλινο

Επιβάρυνση
ΜονόκλινουΗμερομηνία

Νοέμβριος 20 12 2225 2095 2000 850
Δεκέμβριος 17 12 2525 2400 2330 990
Ιανουάριος 2 12 2295 2175 2100 965
Φεβρουάριος 25 12 2395 2275 2200 965
Μάρτιος 18 12 2395 2275 2200 990

Όι 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

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.

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

Με τα κορυφαία Πανεπιστήμια Harvard και 
Massachusetts Institute of Technology (Μ.Ι.Τ.)

1η μέρα: Αθήνα - Νέα Ύόρκη 
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. Όι 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. Όι 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 Ύόρκη, 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 Ύόρκης, 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. Όλοκληρώνουμε 
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 Ύόρκη, 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 "Ό 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 Ύόρκης και του 
Federal Hall. Ακόμα νοτιότερα βρίσκεται το Μπάτερι Παρκ. Στο "Σημείο Μηδέν" ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης 
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"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. 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 Ύόρκη, 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 Ύόρκη, 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 Ύόρκη - 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 Όυάσιγκτον. Η πόλη πήρε το 
όνομά της από τον Τζωρτζ Όυάσιγκτον, τον πρώτο πρόεδρο 
των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η έδρα της κυβέρνησης 
των ΗΠΑ και εκεί βρίσκονται ο Λευκός Όίκος, 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 Όυάσιγκτον 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 Όίκο, 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 
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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 ημέρα: Νέα Ύόρκη - 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 

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης για Νέα Υόρκη •8 Διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχεία 4* 
χωρίς πρωινό •Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν •Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν •ΔΩΡΌ: 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.

ΝΕΑ ΎΟΡΚΗ - ΒΟΣΤΟΝΗ - 10 ΜΕΡΕΣ
Τιμή κατ’ άτομο Ημέρες 2κλινο 3κλινο 4κλινο

Επιβάρυνση
ΜονόκλινουΗμερομηνία

Νοέμβριος 22 10 1585 1480 1430 735
Δεκέμβριος 18,30 10 1770 1600 1530 795
Ιανουάριος 2 10 1495 1395 1345 695
Φεβρουάριος 25 10 1495 1395 1345 765
Μάρτιος 18 10 1770 1600 1530 795

Όι 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

Βοστόνη

Νέα ΥόρκηΝέα Υόρκη

Φιλαδέλφεια

Ουάσινγκτον

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 
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.

• Η ημερομηνία/σειρά των Προαιρετικών εκδρομών είναι 
ενδεικτική και ανακοινώνεται στις ΗΠΑ
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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
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1η μέρα: Αθήνα - Τορόντο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Τορόντο. Κτισμένο 
στην βόρεια ακτή της λίμνης Όντάριο (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 χρηματο-οικονομικό, 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. Όυρανοξύστες 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-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 Όντάριο. 

3η μέρα: Τορόντο, Ξενάγηση, Πτήση για Νέα Ύόρκη 
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 
Όντάριο 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. Όι 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. Όι 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 Ύόρκη, 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 Ύόρκης, 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 

Το Μοναδικό Πρόγραμμα της Ελληνικής αγοράς 
Χωρίς ατέλειωτες Όδικές Διαδρομές 

(αλλά μόνον 330 χιλιόμετρα)
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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. Όλοκληρώνουμε 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 Ύόρκη, 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 "Ό 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 Ύόρκης 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. 
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 Ύόρκη, 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 Ύόρκη - 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 
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Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης •8 διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχεία 4* χωρίς πρωινό •Ξενάγηση 
στο Βόρειο Μανχάταν •Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν •ΔΩΡΌ: 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 Όυάσινγκτον 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.

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 Όυάσινγκτον. Δεν είναι οι ουρανοξύστες, 
αλλά οι πυλώνες της αμερικανικής ιστορίας, αυτοί που 
κυριαρχούν στην Όυάσινγκτον. 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 Όυάσιγκτον 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 Όβελίσκο, 
το Μουσείο του Όλοκαυτώματος, 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 Όίκος - η ισχυρή 
αστυνομική δύναμη που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, 
θα σας υπενθυμίσει την παγκόσμια πολιτική σπουδαιότητα 
του σημείου αυτού. Όλοκληρώνουμε 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 Όυάσινγκτον. 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

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ - 10 ΜΕΡΕΣ
Τιμή κατ’ άτομο Ημέρες 2κλινο 3κλινο 4κλινο

Επιβάρυνση
ΜονόκλινουΗμερομηνία

Νοέμβριος 20 10 1785 1680 1630 750
Φεβρουάριος 25 10 1785 1680 1630 795
Μάρτιος 16 10 1850 1750 1695 795

Όι 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
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1η μέρα: Αθήνα - Τορόντο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Τορόντο. Κτισμένο στην βόρεια ακτή της λίμνης Όντάριο (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. Όυρανοξύστες 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-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 Όντάριο. 

3η μέρα: Τορόντο, Ξενάγηση, Πτήση για Νέα Ύόρκη 
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 Όντάριο 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. Όι 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. Όι 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 Ύόρκη, 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 Ύόρκης, 
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, 
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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. Όλοκληρώνουμε 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 Ύόρκη, 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 "Ό 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 Ύόρκης 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. 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 Ύόρκη, 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 Ύόρκη - 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 Όυάσιγκτον. Η πόλη πήρε το όνομά της από 
τον Τζωρτζ Όυάσιγκτον, τον πρώτο πρόεδρο των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Είναι η έδρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ και εκεί 
βρίσκονται ο Λευκός Όίκος, 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 Όυάσιγκτον 
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 Όίκο, το Κοιμητήριο του Άρλινγκτον με τα μνήματα 

Ταξίδια στην Αμερική



127

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.

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 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 Ύόρκη - 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 Όρχήστρας 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 Ύόρκη - Αθήνα 
Ημέρα ελεύθερη, καθώς η πτήση μας είναι το βράδυ. Όι 
επιλογές σας πολλές. Σας προτείνουμε να κάνετε βόλτες 
στις παρακάτω γειτονιές του Μανχάταν και σε λιγότερο 

ΤΟΡΟΝΤΟ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ - NEA ΎΟΡΚΗ - 10 ΜΕΡΕΣ
Τιμή κατ’ άτομο Ημέρες 2κλινο 3κλινο 4κλινο

Επιβάρυνση
ΜονόκλινουΗμερομηνία

Νοέμβριος 20 10 1595 1450 1395 750
Φεβρουάριος 25 10 1700 1600 1550 695
Μάρτιος 16 10 1800 1700 1650 695

Όι 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

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. Όι 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
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Νέα Υόρκη, Μαϊάμι, Ακρωτήριο Κανάβεραλ, Όρλάντο, 
Disney/Universal Studios/Epcot Center/Sea World

1η μέρα: Αθήνα - Νέα Ύόρκη 
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. Όι 
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. 
Όι 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 Ύόρκη, 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 Ύόρκης, 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. 
Όλοκληρώνουμε 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 Ύόρκη, 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 "Ό 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 
Ύόρκης 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. 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 Ύόρκη, 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 Όρλάντο. 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 
Όρλάντο 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, 

πολύχρωμα κτίρια εμπνευσμένα από τα παραμύθια του 
Walt Disney και αγαπημένοι κινηματογραφικοί ήρωες 
("Όι 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. Όι 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 Όρλάντο.
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. Όι 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 Όρλάντο, 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 Όρλάντο 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 Όκτώβριο 
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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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 
Όρλάντο 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€), 18,30 Δεκεμβρίου και 2 Ιανουαρίου 635€ •Τοπικοί φόροι-
Αχθοφορικά-Φιλοδωρήματα (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $150 πληρωτέα με την άφιξη •Ό,τι δεν αναγράφεται 
στα περιλαμβανόμενα.

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 

ΦΛΟΡΙΝΤΑ - ΝΕΑ ΎΟΡΚΗ - 10 ΜΕΡΕΣ
Τιμή κατ’ άτομο Ημέρες 2κλινο 3κλινο 4κλινο

Επιβάρυνση
ΜονόκλινουΗμερομηνία

Νοέμβριος 22 10 1785 1680 1630 750
Δεκέμβριος 18,30 10 2380 2250 2200 1195
Ιανουάριος 2 10 1995 1895 1850 1065
Φεβρουάριος 25 10 1895 1795 1750 990
Μάρτιος 18,25 10 1895 1795 1750 990

Όι 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

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 

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.
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1η μέρα: Αθήνα - Τορόντο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Τορόντο. Κτισμένο στην βόρεια ακτή 
της λίμνης Όντάριο (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. Όυρανοξύστες 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 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 Όντάριο.
3η μέρα: Τορόντο, Ξενάγηση, Πτήση για Νέα Ύόρκη
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 Όντάριο 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. Όι 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. Όι 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 Ύόρκη, 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 
Ύόρκης, 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. Όλοκληρώνουμε 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 Ύόρκη, 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 "Ό Νονός". Προχωρούμε 
προς την Τσάιναταουν, μία από τις μεγαλύτερες περιοχές Ασιατών που ζουν εκτός 
Ασίας, διάσημη για τα οικονομικά εστιατόρια, παντοπωλεία και καταστήματα 
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Τορόντο, Καταρράκτες Νιαγάρα, Νέα Υόρκη, Λας Βέγκας, (Γκραντ Κάνυον), Λος Άντζελες, 
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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 Ύόρκης 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. 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 Ύόρκη, 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. Όλοκληρώνοντας 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. 
Όμοίως, 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 
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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 •Όλοήμερη 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.

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 "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.

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.
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 Όλβέρα. 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.

ΔΎΤΙΚΕΣ ΗΠΑ - ΝΕΑ ΎΟΡΚΗ ΜΕ ΚΑΝΑΔΑ - 14 ΜΕΡΕΣ
Τιμή κατ’ άτομο Ημέρες 2κλινο 3κλινο 4κλινο

Επιβάρυνση
ΜονόκλινουΗμερομηνία

Νοέμβριος 20 14 2700 2550 2475 1025
Δεκέμβριος 17 14 2795 2650 2600 1090
Φεβρουάριος 23 14 2700 2550 2475 1025
Μάρτιος 16 14 2695 2595 2500 1075

Όι 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

Ταξίδια στην Αμερική
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Ζητήστε μας τα αναλυτικά προγράμματα ή δείτε τα στο  www.manessistravel.gr

15 μέρες από 2580 € 10 μέρες από 1700 €

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ 
Η.Π.Α - ΦΛΟΡΙΝΤΑ

ΝΕΑ ΎΟΡΚΗ - ΟΡΛΑΝΤΟ 
(Θεματικά Πάρκα)

ΝΕΑ ΥΌΡΚΗ, ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ, 
ΤΌΡΌΝΤΌ, ΌΥΑΣΙΝΓΚΤΌΝ, ΜΑΙΑΜΙ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΌ 

ΚΑΝΑΒΕΡΑΛ, ΌΡΛΑΝΤΌ, DISNEY, UNIVERSAL 
STUDIOS/EPCOT CENTER/SEA WORLD

ΝΕΑ ΥΌΡΚΗ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΌ ΚΑΝΑΒΕΡΑΛ, 
ΌΡΛΑΝΤΌ, DISNEY/UNIVERSAL

STUDIOS/EPCOT CENTER/SEA WORLD

Αναχ.: 20/11 - 25/2, 16/3 Αναχ.: 22/1 - 8, 30/12 - 2/1
25/2 - 18,25/3

13 μέρες από 2595 €

ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ - ΒΟΣΤΟΝΗ  
ΝΕΑ ΎΟΡΚΗ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ - ΟΎΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

Αναχ.: 18/11, 18/3

12 μέρες από 2395 € 16 μέρες από 3200 €

CHICAGOLAND
ΜΕ ΔΎΤΙΚΕΣ Η.Π.Α

CHICAGOLAND - ΔΎΤΙΚΕΣ 
Η.Π.Α. ΜΕ PACIFIC COAST 

HighwayΣΙΚΑΓΌ, ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ, ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΌΝ,
ΛΌΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΌ ΣΙΚΑΓΌ, ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ, ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΌΝ,

ΛΌΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΌ,
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΌ, UNIVERSAL STUDIOS,

HOLLYWOOD, ΚΑΡΜΕΛ, ΜΌΝΤΕΡΕΙΑναχ.: 18/11, 15/3
Αναχ.: 18/11 - 15/3

10 μέρες από 2195 € 18 μέρες από 3195 €

ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ
ΝΕΑ ΎΟΡΚΗ - ΒΟΣΤΟΝΗ

ΔΎΤΙΚΕΣ Η.Π.Α. - ΝΕΑ 
ΎΟΡΚΗ - ΚΑΝΑΔΑ

με Pacific Coast HighwayΜΕ ΤΑ ΚΌΡΥΦΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  ΗΑRVΑRD &
ΜΑSSΑCΗUSΕΤΤS ΙΝSΤΙΤUΤΕ OF 

ΤΕCΗΝΌLΌGΥ (Μ.Ι.Τ.) ΤΌΡΌΝΤΌ, ΚΑΤ. ΝΙΑΓΑΡΑ, ΝΕΑ ΥΌΡΚΗ,
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ, ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΌΝ,

ΛΌΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΌ, UNIVERSAL 
STUDIOS, HOLLYWOOD,ΣΑΝΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ, 

ΚΑΡΜΕΛ, ΜΌΝΤΕΡΕΙ, ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΌΑναχ.: 22/11 - 18/12 - 2/1
25/2 - 25/3 Αναχ.: 18/11, - 17/12 - 23/2

16/3

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

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Η.Π.Α. & ΚΑΝΑΔΑ
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ MANESSIS

ΖΗΤΗΣΤΕ μας
τα ΕΙΔΙΚΑ

ΣΎΝΔΎΑΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

με ΚΟΎΒΑ, 
από τον ΙΑΝΟΎΑΡΙΟ

2022!

Ταξίδια στην Αμερική



137

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

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

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

ΑΤΟΜΙΚΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Ατομικά Ταξίδια στην Αμερική

Συνδυάστε είτε το Ατομικό είτε το Ομαδικό σας 
Ταξίδι στην Νέα Ύόρκη με: 

Πούντα Κάνα (Αγ. Δομίνικος), Ασσάου (Μπαχάμες), 
Κανκούν (Μεξικό), Riviera Maya (Μεξικό), Μοντέγκο 

Μπέϊ (Τζαμάικα), St Thomas (Παρθένοι νήσοι), 
Μπαρμπάντος, Όυάσινγκτον, Βοστόνη, Όρλάντο, 

Μαϊάμι, Τορόντο, Λας Βέγκας, Λος Άντζελες
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Blues & Jazz στον ΚΟΛΠΟ του ΜΕΞΙΚΟΥ

14 μέρες από 2695 €

Αναχ.: 22/1/2021 & 23/2/2022

ΒΡΑΧΏΔΗ ΟΡΗ Η.Π.Α.
(Mount Rushmore, Yellowstone Park)

11 μέρες από 2880 €

Αναχ.: 5/5/2022

Η ORIGINAL ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΜΕ ΝΕΒΑΔΑ
(Φαρ Ουέστ - Εθνικά Πάρκα - Κοσμοπολίτικες πόλεις Δυτικής Ακτής)

12 μέρες από 2950 €

29/1/2022 & 16/3/2022

4 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ - 4 ΠΡΏΤΕΥΟΥΣΕΣ
(Καλιφόρνια, Νεβάδα, Γιούτα, Αριζόνα)

15 μέρες από 3850 €

Αναχ.: 20/5/2022

ΕΙΔΙΚΆ ΟΜΆΔΙΚΆ 
ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΆ

MANESSIS 

Ειδικά ομαδικά προγράμματα σχεδιασμένα για λίγα άτομα, με την φιλοσοφία του Road Trip, για μοναδικές εμπειρίες και αναμνήσεις!Ειδικά ομαδικά προγράμματα σχεδιασμένα για λίγα άτομα, με την φιλοσοφία του Road Trip, για μοναδικές εμπειρίες και αναμνήσεις!

17 μέρες από 4850 €

ΔΙΑΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ US ROUTE 66

Αναχ.: 1/4/2022 & 4/6/2022

Τα "Καλύτερα της Χαβάης"

16 μέρες από 4775 €

Αναχ.: 23/2/2022 & 16/3/2022

Ζητήστε μας τα αναλυτικά προγράμματα ή δείτε τα στο  www.manessistravel.gr
Δεν περιλαμβάνονται Φόροι, Επίναυλοι ESTA, Ασφάλιση Covid-19 και τοπικοί φόροι ξενοδοχείων όπου υπάρχουν.
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ΜΠΑΧΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ / ΚΑΤΏ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ
Αναζητώντας τις Γκρίζες Φάλαινες

12 μέρες απο 3100 €

Αναχ.: 9/11/2021 & 11/2/2022

ΠΑΝΟΡΑΜΑ Η.Π.Α.

22 μέρες από 5150 €

Αναχ.: 5/5/2022

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΝΑΔΑ 
(Ανατολικός και Δυτικός Καναδάς)

9 μέρες από 5070 €

Αναχ.: 24/6/2022

Ειδικά ομαδικά προγράμματα σχεδιασμένα για λίγα άτομα, με την φιλοσοφία του Road Trip, για μοναδικές εμπειρίες και αναμνήσεις!Ειδικά ομαδικά προγράμματα σχεδιασμένα για λίγα άτομα, με την φιλοσοφία του Road Trip, για μοναδικές εμπειρίες και αναμνήσεις!

ΕΙΔΙΚΆ ΟΜΆΔΙΚΆ 
ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΆ

MANESSIS 

9 μέρες από 2070 €

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ

Αναχ.: 24/6/2022

ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ, ΒΡΑΧΏΔΗ ΟΡΗ

12 μέρες από 3070 €

Αναχ.: 21/6/2022

Ζητήστε μας τα αναλυτικά προγράμματα ή δείτε τα στο  www.manessistravel.gr
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι, Επίναυλοι ESTA, Ασφάλιση Covid-19 και τοπικοί φόροι ξενοδοχείων όπου υπάρχουν.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ (2 Ιουλ 20)
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 ΤΑΞΙΔΙΏΤΙΚΟΣ 
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 
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.

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 
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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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ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-17:30

Σάββατο 09:00-17:30

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-19:00

Σάββατο 09:00-17:30


