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Σε αυτό το έντυπο μπορείτε να πατήσετε
ΠΑΝΩ στον τίτλο της εκδρομής και θα δείτε 
την ανάλογη εκδρομή στο site μας.

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr
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Αριζόνα

Τέξας

Νέο Μεξικό Οκλαχόµα
Αρκάνσας

Λουιζιάνα
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Αλαµπάµα

Φλόριντα

Τζόρτζια

Μιζούρι

Πενσυλβάνια

Μασαχουσέτη
Νιού Χάµσαϊρ

Νιου Τζέρσεϊ

Μέριλαντ
Ντέλαγουερ

Ρόουντ Άιλαντ
Κονέκτικατ

Νέα
Υόρκη

Μέιν

Βερµόντ

Αϊόβα

Ιλινόι

Τενεσί

Κεντάκι

Ιντιάνα

Μίσιγκαν

Οχάιο

Βιρτζίνια
∆υτ.

Βιρτζίν
ια

Β. Καρολίνα

Ν. Καρολίνα

Κολοράντο
Κάνσας

Ουαϊόµινγκ Νότ. Ντακότα

Μινεσότα

Γουισκόνσιν

Βόρ. Ντακότα

Νεµπράσκα
ΓιούταΧαβάη

Μοντάνα

Πατήστε ΠΑΝΩ στο όνομα της χώρας
και θα δείτε την ανάλογη εκδρομή.

Για να επιστρέψετε στη σελίδα του χάρτη
πατήστε την κεφαλίδα της σελίδας.

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr
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Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά
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Ξενάγηση σε Βόρειο και Νότιο Μανχάταν,

Ξενάγηση στο μουσείο Μετροπόλιταν,

Chelsea Market, Γέφυρα Μπρούκλιν,

Κρουαζιέρα: Άγαλμα της Ελευθερίας & Νησί Ellis,

Staten & Governor’s Island, New Jersey και πολλά άλλα!!!

Η Παγκόσμια Μητρόπολη
8 - 9 - 10 μέρες

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!

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Εξερευνήστε τις Ανατολικές Ακτές, τις Δυτικές Ακτές, τον Νότο 
με το “παντοτινό καλοκαίρι” ή την “χειμερινή” ενδοχώρα.  Τα 
αξιοθέατα είναι ατελείωτα και οι διαδρομές, εντός και εκτός 
πεπατημένης, ανεπανάληπτες… Η ομάδα της Manessis έχει 

δημιουργήσει για εσάς και τις οικογένειές σας προσεγμένα 
πακέτα σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με την γνωστή ποιότητα 

υπηρεσιών και τις καλύτερες τιμές της αγοράς!

https://www.manessistravel.gr/el/nea-yorki-i-pagkosmia-mhtropolh
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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!
Live your Fairytale because time can not wait!

Περιλαμβάνονται: 
•	Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΠ΄	ΕΥΘΕΙΑΣ	με	Emirates	για	Νέα	Υόρκη	
•	Δύο	(2)	αποσκευές	κατ’	άτομο
•	Δυνατότητα	πτήσεων	και	από	Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*
•	Διαμονή	σε	Κεντρικότατα	Ξενοδοχεία
 Marriott Marquis  4*sup./Shelburne Sonesta New York 4*/Park Central Hotel 4*	χωρίς	πρωινό	
•	Τοπικοί	φόροι	Ξενοδοχείων	(City	taxes)
• Τρεις πολυδιάστατες Ξεναγήσεις	με	έμπειρους	και	εξειδικευμένους	Ελληνόφωνους	ξεναγούς
•	Ελληνόφωνη	Ξενάγηση	με	πούλμαν	στο	Βόρειο	Μανχάταν
•	Ελληνόφωνη	Ξενάγηση	με	πούλμαν	στο	Νότιο	Μανχάταν
• ΔΩΡΟ:	Κρουαζιέρα	για	φωτογράφηση	αγάλματος	Ελευθερίας,	Νησί	Ellis	κλπ.	
•	Βόλτα	στο	Chelsea	Market	και	στη	γέφυρα	του	Μπρούκλιν
• ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση!!! 
•	Μεταφορά	από	και	προς	αεροδρόμιο/ξενοδοχείο	στην	Αμερική
•	Έμπειρος	Ελληνόφωνος	αρχηγός-ξεναγός	καθημερινά
•	10%	έκπτωση	στα	πολυκαταστήματα	Macy’s
•	Αχθοφορικά	μιας	αποσκευής	κατ’	άτομο	στο	ξενοδοχείο	σας	στη	Νέα	Υόρκη	&	αποθήκευσης	την	τελευταία	μέρα
•	Ταξιδιωτικός	φάκελος	με	χρήσιμες	πληροφορίες
•	Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
•	Δικαίωμα	συμμέτοχης	στις	προαιρετικές	εκδρομές	σε	Ουάσιγκτον,	Βοστόνη	και	Εκπτωτικό	χωριό	Woodbury	Common

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	Φόροι	αεροδρομίων	&	επίναυλοι,	Πρόγραμμα	απαλλαγής	από	βίζα	(ESTA)	και	έξοδα	αίτησης,
 Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19: €595	συνολικά
• Τοπικοί φόροι-Αχθοφορικά-Φιλοδωρήματα (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $50,
	 πληρωτέα	με	την	άφιξη	την	πρώτη	μέρα
•	Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στα	περιλαμβανόμενα

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ η Παγκόσμια Μητρόπολη
No1	Προορισμός	για	τους	Ταξιδιώτες	Παγκοσμίως

“Α! Το έχω δει σε ταινία αυτό” αυτό ακούς συνέχεια 
στις βόλτες και τις ξεναγήσεις μας!

Αφήστε	μας
να	σας	τα	δείξουμε	όλα!	
Εάν	είσαι	πραγματικά
ψαγμένος	ταξιδιώτης	

Μόνον με την
Manessis Travel
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8 μέρες - 6 διαν/σεις - δεν περιλαμβάνει την 7η και 8η μέρα του ανωτέρω προγράμματος
9 μέρες - 7 διαν/σεις - δεν περιλαμβάνει την 8η μέρα του ανωτέρω προγράμματος

10 μέρες - 8 διαν/σεις - μία επιπλέον ελεύθερη μέρα

από  1065€

Αναχωρήσεις: 9/9, 8, 22/10, 22, 23/11 Black Friday Special
Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά (δείτε ειδικό Πρόγραμμα): 18/12, 21/12, 22/12, 

23/12, 24/12, 27/12, 29/12, 2/1
2023: 18/2, 11/3, 25/3

1η μέρα: Αθήνα	-	Νέα	Υόρκη	(και από Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*)
2η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Ξενάγηση:	Βόρειο	Μανχάταν,	Μητροπολιτικό	
Μουσείο	Τέχνης
3η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Νότιο	Μανχάταν,	
Κρουαζιέρα	
4η μέρα: Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Γέφυρα	του	Μπρούκλιν,	
Chelsea	Market	
5η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Woodbury	Commons	Outlets	(Προαιρετικό)
6η μέρα: Νέα	Υόρκη	-	Ουάσινγκτον	DC	(Προαιρετικό)	
7η μέρα: Νέα	Υόρκη	-	Βοστόνη	(Προαιρετικό)	
8η-9η μέρα:	Νέα	Υόρκη	-	Αθήνα	(Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*)

* ΑΠΟ/ΠΡΟΣ Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο κτλ. από 165€-225€ 
  βάσει διαθεσιμότητας

Απ΄	ευθείας
Πτήσεις	με
Emirates

Από	-	Προς Αναχ.	-	Άφιξη

EK	209 Αθήνα	-	Νέα	Υόρκη 17:35	-	21:20

EK	210 Νέα	Υόρκη	-	Αθήνα 23:55	-			→

																						Αθήνα 														16:05

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Προγράμματα ξεκάθαρα και ποιοτικά 
για Πραγματικά Ψαγμένους Ταξιδιώτες, 

που ξέρουν να διαβάζουν τα "ψιλά 
γράμματα" και να αναγνωρίζουν τις 

παγίδες των διαφημίσεων!!!

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ EMIRATES
Η	άνεσή	σας	είναι	η	πρώτη	προτεραιότητα	

όταν	ταξιδεύετε	με	την	Emirates!

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΕ:
Ουάσινγκτον, Βοστόνη, Ορλάντο, Μαϊάμι, Τορόντο, Λας Βέγκας, 
Λος Άντζελες, Πούντα Κάνα (Αγ. Δομίνικος), Νασσάου (Μπαχάμες), 
Κανκούν (Μεξικό), Riviera Maya (Μεξικό), Μόντεγκο Μπέι 
(Τζαμάικα), St Thomas (Παρθένοι Νήσοι), Μπαρμπάντος

Ρωτήστε μας
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Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Εάν	είσαι	
πραγματικά

ψαγμένος	ταξιδιώτης
Μόνον με την

Manessis Travel

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-stin-nea-yorki
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Περιλαμβάνονται: 
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΠ΄	ΕΥΘΕΙΑΣ	με	Emirates	για	Νέα	Υόρκη	
•	 Δύο	(2)	αποσκευές	κατ’	άτομο
•	 Δυνατότητα	πτήσεων	και	από	Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*
•	 Διαμονή	στο	Κεντρικότατο	Ξενοδοχείο	Marriott Marquis  4*sup.	χωρίς	πρωινό	
•	 Τοπικοί	φόροι	Ξενοδοχείων	(City	taxes)
• Τρεις πολυδιάστατες Ξεναγήσεις	με	έμπειρους	και	εξειδικευμένους	Ελληνόφωνους	ξεναγούς
•	 Ελληνόφωνη	Ξενάγηση	με	πούλμαν	στο	Βόρειο	Μανχάταν
•	 Ελληνόφωνη	Ξενάγηση	με	πούλμαν	στο	Νότιο	Μανχάταν
• ΔΩΡΟ:	Κρουαζιέρα	για	φωτογράφηση	αγάλματος	Ελευθερίας,	Νησί	Ellis	κλπ.	
•	 Βόλτα	στο	Chelsea	Market	και	στη	γέφυρα	του	Μπρούκλιν
• ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση!!! 
•	 Μεταφορά	από	και	προς	αεροδρόμιο/ξενοδοχείο	στην	Αμερική
•	 Έμπειρος	Ελληνόφωνος	αρχηγός-ξεναγός	καθημερινά
•	 10%	έκπτωση	στα	πολυκαταστήματα	Macy’s
•	 Αχθοφορικά	μιας	αποσκευής	κατ’	άτομο	στο	ξενοδοχείο	σας	στη	Νέα	Υόρκη	&	αποθήκευσης	την	τελευταία	μέρα	
•	 Ταξιδιωτικός	φάκελος	με	χρήσιμες	πληροφορίες	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
•	 Δικαίωμα	συμμέτοχης	στις	προαιρετικές	εκδρομές	στη	Ουάσιγκτον,	Βοστόνη	και	Εκπτωτικό	χωριό	Woodbury	Common
•	 Δικαίωμα	Συμμέτοχης	για	Ρεβεγιόν	24/12	&	31/12	(θα	ανακοινωθεί	τέλη	Οκτωβρίου)

Δεν περιλαμβάνονται:
•	 Φόροι	αεροδρομίων	&	επίναυλοι,	Πρόγραμμα	απαλλαγής	από	βίζα	(ESTA)	και	έξοδα	αίτησης
 Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19: €595 συνολικά
• Τοπικοί φόροι-Αχθοφορικά-Φιλοδωρήματα (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $50,
	 πληρωτέα	με	την	άφιξη	την	πρώτη	μέρα
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στα	περιλαμβανόμενα.

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Η Νέα Υόρκη είναι κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι στις ΗΠΑ. 
Είναι πραγματικά ένα ταξίδι ζωής στο κέντρο του κόσμου!

Από τις αστραφτερές βιτρίνες της 5ης Λεωφόρου μέχρι 
τις φιγούρες στα παγοδρόμια και τα δρώμενα στις 

γειτονιές της, η γιορτινή εκδοχή της θα σας μαγέψει!

No1	Προορισμός	για	τους
Ταξιδιώτες	Παγκοσμίως!

Ξενάγηση σε Βόρειο και Νότιο Μανχάταν, Ξενάγηση στο 
μουσείο Μετροπόλιταν, Chelsea Market, Γέφυρα Μπρούκλιν, 

Κρουαζιέρα: άγαλμα της Ελευθερίας & Νησί Ellis, Staten & 
Governor’s Island, New Jersey και πολλά άλλα!!!
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Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

1η μέρα: Αθήνα	-	Νέα	Υόρκη	(και από Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*)
2η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Ξενάγηση:	Βόρειο	Μανχάταν,	Μητροπολιτικό	
Μουσείο	Τέχνης
3η μέρα: Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Νότιο	Μανχάταν,	
Κρουαζιέρα	
4η μέρα: Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Γέφυρα	του	Μπρούκλιν,	
Chelsea	Market	
5η μέρα: Νέα	Υόρκη,	Woodbury	Commons	Outlets	(Προαιρετικό)
6η μέρα:	Νέα	Υόρκη	-	Ουάσινγκτον	DC	(Προαιρετικό)	
7η μέρα: Νέα	Υόρκη	-	Βοστόνη	(Προαιρετικό)	
8η-9η μέρα:	Νέα	Υόρκη	-	Αθήνα	(Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*)

* ΑΠΟ/ΠΡΟΣ Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο κτλ. από 142€-195€
  βάσει διαθεσιμότητας

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ. ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

Απ΄	ευθείας
Πτήσεις	με
Emirates

Από	-	Προς Αναχ.	-	Άφιξη

EK	209 Αθήνα	-	Νέα	Υόρκη 17:35	-	21:20

EK	210 Νέα	Υόρκη	-	Αθήνα 23:55	-			→

																						Αθήνα 														16:05

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ EMIRATES
Η	άνεσή	σας	είναι	η	πρώτη	προτεραιότητα	

όταν	ταξιδεύετε	με	την	Emirates!

Το Ξενοδοχείο μας!
Το	New York Marriott Marquis 
βρίσκεται	ακριβώς	πάνω	στην	

πλατεία	Times	Square	(πιο	κέντρο	δεν	
γίνεται!!!),	στην	περιοχή	των	Θεάτρων

8 μέρες - 6 διαν/σεις - δεν περιλαμβάνει την 7η και 8η μέρα του ανωτέρω προγράμματος
9 μέρες - 7 διαν/σεις - δεν περιλαμβάνει την 8η μέρα του ανωτέρω προγράμματος

10 μέρες - 8 διαν/σεις - μία επιπλέον ελεύθερη μέρα

από  1700€

Αναχωρήσεις: 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29/12 & 2-1



14

Περιλαμβάνονται: 
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης
•	 15	διανυκτερεύσεις	σε	Ξενοδοχεία	4*	χωρίς	πρωινό
•	 Τοπικοί	φόροι	Ξενοδοχείων	(City	taxes)
•	 Ξενάγηση	στο	Τορόντο	
•	 Ξενάγηση	στους	Καταρράκτες	του	Νιαγάρα	και	ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα “Maid of the Mist” 
• Τρεις πολυδιάστατες Ξεναγήσεις	με	έμπειρους	και	εξειδικευμένους	Ελληνόφωνους	ξεναγούς
•	 Ξενάγηση	στο	Βόρειο	Μανχάταν
•	 Ξενάγηση	στο	Νότιο	Μανχάταν
• ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα	για	φωτογράφηση	αγάλματος	Ελευθερίας,	Νησί	Ellis	κλπ.	
•	 Βόλτα	στο	Chelsea	Market,	στη	γέφυρα	του	Μπρούκλιν	και	στο	Hudson	Yards
• ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση!!! 
•	 Επίσκεψη	στην	Φιλαδέλφεια		και	Βαλτιμόρη
•	 Ξενάγηση	στην	Ουάσιγκτον	DC
•	 Μεταφορά	από	το	Μαϊάμι	στο	Ορλάντο	με	επίσκεψη	στο	Kennedy	Space	Center	με εισιτήριο εισόδου
•	 Ξενάγηση	στο	Μαϊάμι
•	 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
•	 Ταξιδιωτικός	φάκελος	με	χρήσιμες	πληροφορίες
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται:
•	 Φόροι	αεροδρομίων	και	επίναυλοι,	πρόγραμμα	απαλλαγής	από	βίζα	(ESTA	&	eTA)	και	έξοδα	αίτησης,
 Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19: €785	συνολικά
• Φιλοδωρήματα, Αχθοφορικά, Τοπικοί φόροι (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $200,
	 πληρωτέα	με	την	άφιξη
•	 Ό,	τι	δεν	αναγράφεται	στα	περιλαμβανόμενα.

Νέα Υόρκη, Καταρράκτες Νιαγάρα, Τορόντο, 
Ουάσινγκτον, Μαϊάμι, Ακρωτήριο Κανάβεραλ, Ορλάντο, 

Disney, Universal Studios/Epcot Center/Seaworld

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Χωρίς ατέλειωτες οδικές διαδρομές

https://www.manessistravel.gr/el/anatolikes-aktes-hpa-florida
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1η μέρα:	Αθήνα	-	Τορόντο
2η μέρα:	Τορόντο,	Ξενάγηση	-	Niagara-on-the-Lake,	Καραβάκι	Maid	
of	the	Mist	-	Καταρράκτες	Νιαγάρα
3η μέρα:	Καταρράκτες	Νιαγάρα	-	Νέα	Υόρκη	
4η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Ξενάγηση:	Βόρειο	Μανχάταν,	Μητροπολιτικό	
Μουσείο	Τέχνης
5η μέρα: Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Νότιο	Μανχάταν,	
Κρουαζιέρα	
6η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Γέφυρα	του	Μπρούκλιν,	
Chelsea	Market	
7η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Woodbury	Commons	Outlets	(Προαιρετικό)
8η	μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Ελεύθερη	μέρα
(Προαιρετική	εκδρομή	στη	Βοστόνη)
9η μέρα: Νέα	Υόρκη	-	Φιλαδέλφεια	-	Ουάσιγκτον	(360	χλμ.)
10η μέρα:	Ουάσινγκτον,	Ξενάγηση	
11η μέρα:	Ουάσιγκτον	-	Μαϊάμι	(Πτήση)	
12η μέρα:	Μαϊάμι,	Ξενάγηση	
13η μέρα: Μαϊάμι	-	Διαστημικό	Κέντρο	Κέννεντι	-	Ορλάντο	
14η-15η μέρα:	Ορλάντο	
16η-17η μέρα:	Ορλάντο	-	Αθήνα

15, 17 μέρες από  2695€
Αναχωρήσεις: 6, 20/10, 9, 23/3

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

ΚΑΝΑ∆ΑΣ

Τορόντο

Νέα Υόρκη

Φιλαδέλφεια

Καταρράκτες
Νιαγάρα

Ουάσινγκτον

προς Μαϊάµι

Μαϊάµι

ΦΛΟΡΙΝΤΑ

∆ιαστηµικό
Κέντρο Κέννεντι

Ορλάντο

Από Ουάσινγκτον

Πτήσεις με Air Canada/Lufthansa



16

Περιλαμβάνονται: 
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης
•	 10	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*	χωρίς	πρωινό	
•	 Τοπικοί	φόροι	Ξενοδοχείων	(City	taxes)
• Τρεις  πολυδιάστατες Ξεναγήσεις	στην	Νέα	Υόρκη	με	έμπειρους	και	εξειδικευμένους	Ελληνόφωνους	ξεναγούς
•	 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
•	 Μεταφορά	από	το	Ορλάντο	στο	Μαϊάμι	με	επίσκεψη	στο	Kennedy	Space	Center	με εισιτήριο εισόδου
•	 Ξενάγηση	στο	Μαϊάμι
•	 Μεταφορά	από	και	προς	αεροδρόμιο/ξενοδοχείο	στην	Αμερική
•	 Έμπειρος	Ελληνόφωνος	αρχηγός/ξεναγός
•	 Αχθοφορικά	μιας	αποσκευής	κατ’	άτομο	στο	ξενοδοχείο
•	 Ταξιδιωτικός	φάκελος	με	χρήσιμες	πληροφορίες	
•	 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: €695	συνολικά	
• Τοπικοί φόροι-Αχθοφορικά-Φιλοδωρήματα (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $150,
	 πληρωτέα	με	την	άφιξη	την	πρώτη	μέρα
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στα	περιλαμβανόμενα.

Νέα Υόρκη, Μαϊάμι, Ακρωτήριο Κανάβεραλ, Ορλάντο,
Disney, Universal Studios, Epcot Center, Seaworld

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

https://www.manessistravel.gr/el/florida-new-york
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Μαϊάµι

ΦΛΟΡΙΝΤΑ

Ορλάντο

Νέα Υόρκη

∆ιαστηµικό
Κέντρο Κέννεντι

1η μέρα:	Αθήνα	-	Νέα	Υόρκη	(και από Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*)
2η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Ξενάγηση:	Βόρειο	Μανχάταν,	Μητροπολιτικό	
Μουσείο	Τέχνης
3η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Νότιο	Μανχάταν,	
Κρουαζιέρα	
4η μέρα: Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Γέφυρα	του	Μπρούκλιν,	
Chelsea	Market
5η μέρα: Νέα	Υόρκη	-	Μαϊάμι	(Πτήση)	
6η μέρα:	Μαϊάμι,	Ξενάγηση	
7η μέρα:	Μαϊάμι	-	Διαστημικό	Κέντρο	Κέννεντι	-	Ορλάντο	
8η, 9η, 10η μέρα:	Ορλάντο	
Θέα	σε	θεματικά	πάρκα,	πράσινο	όσο	φθάνει	το	μάτι	και	ατελείωτη	
ηλιοφάνεια.	Κατά	τη	διάρκεια	της	παραμονής	μας	Ορλάντο	μπορούμε	
να	επισκεφθούμε	τα	παρακάτω:	Μαγικό	Βασίλειο	της	Ντίσνεϊ,	Epcot,	
Universal	Resort	Orlando,	Seaworld	Orlando,	Disney’s	Hollywood	
Studios,	Legoland	Florida
11η-12η μέρα:	Ορλάντο	-	Αθήνα

* ΑΠΟ/ΠΡΟΣ Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο κτλ. από 142€-195€ 
  βάσει διαθεσιμότητας

Οι	αναχωρήσεις	22/10	&	17/11	έχουν	μία	(1)	διαν/ση	λιγότερη	σε	ΝΕΑ	ΥΟΡΚΗ	&	ΟΡΛΑΝΤΟ

10, 12 μέρες από  2195€

Αναχωρήσεις: 22/10, 17/11 (Black Friday Special), 
24/12, 18/2, 11, 25/3

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Πτήσεις με Lufthansa
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Περιλαμβάνονται: 
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης
•	 10	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*	χωρίς	πρωινό	
•	 Τοπικοί	φόροι	Ξενοδοχείων	(City	taxes)
• Τρεις  πολυδιάστατες Ξεναγήσεις	στην	Νέα	Υόρκη	με	έμπειρους	και	εξειδικευμένους	Ελληνόφωνους	ξεναγούς
•	 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
•	 Μεταφορά	από	και	προς	αεροδρόμιο/ξενοδοχείο	στην	Αμερική
•	 Έμπειρος	Ελληνόφωνος	αρχηγός/ξεναγός
•	 Αχθοφορικά	μιας	αποσκευής	κατ’	άτομο	στο	ξενοδοχείο
•	 Ταξιδιωτικός	φάκελος	με	χρήσιμες	πληροφορίες
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
•	 10%	έκπτωση	στα	πολυκαταστήματα	Macy’s

Δεν περιλαμβάνονται:
•	 Φόροι	αεροδρομίων	και	επίναυλοι	καυσίμων,	πρόγραμμα	απαλλαγής	από	βίζα	(ESTA)	και	έξοδα	αίτησης,
 Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19: €695	συνολικά
•	 Τοπικοί	φόροι-Αχθοφορικά-Φιλοδωρήματα	(ΟΧΙ	Ξεναγών/Αρχηγών)	υποχρεωτικά $150 πληρωτέα με την άφιξη
•	 Ό,	τι	δεν	αναγράφεται	στα	περιλαμβανόμενα.

Τα πιο εντυπωσιακά
Θεματικά Πάρκα!!!

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Νέα Υόρκη, Ακρωτήριο Κανάβεραλ, Ορλάντο,
Disney, Universal Studios, Epcot Center, Seaworld,

Disney’s Hollywood Studios, Legoland Florida

https://www.manessistravel.gr/el/nea-yorki---orlanto-thematika-parka
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1η μέρα:
Αθήνα	-	Νέα	Υόρκη	(και	από	Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*)
2η μέρα:
Νέα	Υόρκη,	Ξενάγηση:	Βόρειο	Μανχάταν,	Μητροπολιτικό	Μουσείο	
Τέχνης
3η μέρα:
Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Νότιο	Μανχάταν,	Κρουαζιέρα	
4η μέρα:
Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Γέφυρα	του	Μπρούκλιν,	Chelsea	
Market	
5η μέρα:
Νέα	Υόρκη,	Woodbury	Commons	Outlets	(Προαιρετικό)
6η	μέρα:
Νέα	Υόρκη	-	Ουάσινγκτον	DC	(Προαιρετικό)	
7η, 8η, 9η, 10η μέρα:
Νέα	Υόρκη	-	Ορλάντο	(Πτήση)
Θέα σε θεματικά πάρκα, πράσινο όσο φθάνει το μάτι και ατελείωτη 
ηλιοφάνεια. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας Ορλάντο μπορούμε 
να επισκεφθούμε τα παρακάτω: Μαγικό Βασίλειο της Ντίσνεϊ, Epcot, 
Universal Resort Orlando, Seaworld Orlando, Disney’s Hollywood 
Studios, Legoland Florida
11η-12η μέρα:
Ορλάντο	-	Αθήνα
Οι Αναχωρήσεις 22/10 & 17/11 έχουν δύο (2) διανυκτερεύσεις 
λιγότερες στη ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
* ΑΠΟ/ΠΡΟΣ Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο κτλ. από 142€-195€ 
  βάσει διαθεσιμότητας

10, 12 μέρες από  2195€

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Αναχωρήσεις: 22/10, 17/11 (Black Friday Special), 
24/12, 18/2, 11, 25/3
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Περιλαμβάνονται: 
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΠ΄	ΕΥΘΕΙΑΣ	με Emirates	για	Νέα	Υόρκη	
•	 Δύο	(2)	αποσκευές	κατ’	άτομο
•	 Δυνατότητα	πτήσεων	και από Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*
•	 Διαμονή	σε	Κεντρικότατα	Ξενοδοχεία
 Marriott Marquis  4*sup./ Shelburne Sonesta New York 4*/Park Central hotel 4*	χωρίς	πρωινό	
•	 Τοπικοί	φόροι	Ξενοδοχείων	(City	taxes)
• Τρεις πολυδιάστατες Ξεναγήσεις	με	έμπειρους	και	εξειδικευμένους	Ελληνόφωνους	ξεναγούς
•	 Ελληνόφωνη	Ξενάγηση	με	πούλμαν	στο	Βόρειο	Μανχάταν
•	 Ελληνόφωνη	Ξενάγηση	με	πούλμαν	στο	Νότιο	Μανχάταν
• ΔΩΡΟ:	Κρουαζιέρα	για	φωτογράφηση	αγάλματος	Ελευθερίας,	Νησί	Ellis	κλπ.	
•	 Βόλτα	στο	Chelsea	Market	και	στη	γέφυρα	του	Μπρούκλιν
• ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση!!! 
•	 Μεταφορά	από	και	προς	αεροδρόμιο/ξενοδοχείο	στην	Αμερική
•	 Έμπειρος	Ελληνόφωνος	αρχηγός-ξεναγός	καθημερινά
•	 Ξενάγηση	στην	Ουάσιγκτον	DC
•	 Επίσκεψη	στην	Φιλαδέλφεια	και	στην	Βαλτιμόρη	
•	 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: €595		συνολικά
• Φιλοδωρήματα, Αχθοφορικά, Τοπικοί φόροι (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $100
	 πληρωτέα	με	την	άφιξη	κατά	την	πρώτη	μέρα
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στα	περιλαμβανόμενα.

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

https://www.manessistravel.gr/el/ouasingkton--nea-yorki-philadelphia
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1η μέρα:	Αθήνα	-	Νέα	Υόρκη	(και από Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*)
2η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Ξενάγηση:	Βόρειο	Μανχάταν,	Μητροπολιτικό	
Μουσείο	Τέχνης
3η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Νότιο	Μανχάταν,	
Κρουαζιέρα	
4η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Γέφυρα	του	Μπρούκλιν,	
Chelsea	Market	
5η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Woodbury	Commons	Outlets	(Προαιρετικό)
6η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Ελεύθερη	μέρα	(Προαιρετική	εκδρομή	στη	
Βοστόνη)
7η μέρα:	Νέα	Υόρκη	-	Φιλαδέλφεια	-	Ουάσιγκτον	(360	χλμ.)
8η μέρα:	Ουάσινγκτον,	Ξενάγηση	
9η-10η μέρα:	Ουάσινγκτον	-	Βαλτιμόρη	-	Αθήνα

*ΑΠΟ/ΠΡΟΣ Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο κτλ. από 142€-195€ 
  βάσει διαθεσιμότητας

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Βοστόνη

Νέα Υόρκη

Φιλαδέλφεια

Ουάσινγκτον

Βαλτιµόρη

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ EMIRATES
Η	άνεσή	σας	είναι	η	πρώτη	προτεραιότητα	

όταν	ταξιδεύετε	με	την	Emirates!

Πτήσεις απ΄ ευθείας με EMIRATES!

9, 10 μέρες από  1395€

Αναχωρήσεις: 8, 22/10, 22, 23/11 (Black Friday Special),
Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά: 21, 19/12,

2023: 18/2, 11, 25/3
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Περιλαμβάνονται: 
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης		
•	 Μία	(1)	αποσκευή	κατ’	άτομο
•	 Δυνατότητα	πτήσεων	και	από	(και από Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*)
•	 Διαμονή	σε	Κεντρικότατα	Ξενοδοχεία	4*	χωρίς	πρωινό	
•	 Τοπικοί	φόροι	Ξενοδοχείων	(City	taxes)
•	 Ξενάγηση	στη	Βοστόνη
• Τρεις πολυδιάστατες Ξεναγήσεις	με	έμπειρους	και	εξειδικευμένους	Ελληνόφωνους	ξεναγούς
•	 Ελληνόφωνη	Ξενάγηση	με	πούλμαν	στο	Βόρειο	Μανχάταν
•	 Ελληνόφωνη	Ξενάγηση	με	πούλμαν	στο	Νότιο	Μανχάταν
• ΔΩΡΟ:	Κρουαζιέρα	για	φωτογράφηση	αγάλματος	Ελευθερίας,	Νησί	Ellis	κλπ.	
•	 Βόλτα	στο	Chelsea	Market	και	στη	γέφυρα	του	Μπρούκλιν
• ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση!!! 
•	 Μεταφορά	από	και	προς	αεροδρόμιο/ξενοδοχείο	στην	Αμερική
•	 Έμπειρος	Ελληνόφωνος	αρχηγός-ξεναγός	καθημερινά
•	 Ξενάγηση	στην	Ουάσιγκτον	DC
•	 Επίσκεψη	στην	Φιλαδέλφεια	και	στην	Βαλτιμόρη	
•	 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
•	 Ταξιδιωτικός	φάκελος	με	χρήσιμες	πληροφορίες
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται:
•	 Φόροι	αεροδρομίων	και	επίναυλοι,	Πρόγραμμα	απαλλαγής	από	βίζα	(ESTA)	και	έξοδα	αίτησης.
 Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19: €665	συνολικά	
• Τοπικοί φόροι-Αχθοφορικά-Φιλοδωρήματα (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $125,
	 πληρωτέα	με	την	άφιξη	την	πρώτη	μέρα
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στα	περιλαμβανόμενα.

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

... με τα κορυφαία Πανεπιστήμια
ΗΑRVΑRD UΝΙVΕRSΙΤΥ & 

ΜΑSSΑCΗUSΕΤΤS ΙΝSΤΙΤUΤΕ OF 
ΤΕCΗΝΟLΟGΥ (Μ.Ι.Τ.)

https://www.manessistravel.gr/el/bostoni---ouasingkton---filadelfeia---baltimori---nea-yorki


23

Βοστόνη

Νέα Υόρκη

Φιλαδέλφεια

Βαλτιµόρη
Ουάσινγκτον

11, 12 μέρες από  1765€

Αναχωρήσεις: 21/11 (Black Friday Special),
26/1, 16/2, 9, 23/03

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Πτήσεις με Lufthansa

1η μέρα: Αθήνα	-	Βοστόνη	(και από Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*)
2η μέρα:	Βοστόνη,	Ξενάγηση	
3η μέρα:	Βοστόνη	-	Νέα	Υόρκη	
4η μέρα: Νέα	Υόρκη,	Ξενάγηση:	Βόρειο	Μανχάταν,	Μητροπολιτικό	
Μουσείο	Τέχνης
5η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Νότιο	Μανχάταν,	
Κρουαζιέρα	
6η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Γέφυρα	του	Μπρούκλιν,	
Chelsea	Market	
7η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Woodbury	Commons	Outlets	(Προαιρετικό)
8η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Ελεύθερη	μέρα
9η μέρα: Νέα	Υόρκη	-	Φιλαδέλφεια	-	Ουάσιγκτον	(360	χλμ.)
10η μέρα:	Ουάσινγκτον,	Ξενάγηση	
11η-12η μέρα:	Ουάσινγκτον	-	Βαλτιμόρη	-	Αθήνα

* ΑΠΟ/ΠΡΟΣ Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο κτλ. από 142€-195€ 
  βάσει διαθεσιμότητας
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Η Βοστόνη είναι ένα πολιτιστικό και πανεπιστημιακό κέντρο των ΗΠΑ 
και γι’ αυτόν τον λόγο επονομάζεται “η Αθήνα της Αμερικής”.

Σε αυτήν την “Πανεπιστημιούπολη”, όπως είναι παγκοσμίως γνωστή 
η πόλη, έχουν την έδρα τους τα διεθνούς φήμης πανεπιστήμια 

Χάρβαρντ (Harvard University), Ταφτς (Tufts University), 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) και άλλα, πολλά από 

τα οποία βρίσκονται στο προάστιο Κέιμπριτζ (Cambridge).

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Περιλαμβάνονται: 
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	για	Νέα	Υόρκη	με	Emirates ή Lufthansa 
•	 8	Διανυκτερεύσεις	σε	Ξενοδοχεία	4*	χωρίς	πρωινό	(Στην αναχώρηση 23/11: 7 διαν/σεις, 1 λιγότερη στην Νέα Υόρκη)
•	 Τοπικοί	φόροι	Ξενοδοχείων	(City	taxes)
• Τρεις πολυδιάστατες Ξεναγήσεις	με	έμπειρους	και	εξειδικευμένους	Ελληνόφωνους	ξεναγούς
•	 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!!! 
•	 Ξενάγηση	στην	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	
•	 Ταξιδιωτικός	φάκελος	με	χρήσιμες	πληροφορίες
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται:
•	 Φόροι	αεροδρομίων	&	επίναυλοι,	Πρόγραμμα	απαλλαγής	από	βίζα	(ESTA)	και	έξοδα	αίτησης,	ΒΙΖΑ	ΚΟΥΒΑΣ,
 Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19: €595 συνολικά
• Τοπικοί φόροι-Αχθοφορικά-Φιλοδωρήματα (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $100,
	 πληρωτέα	με	την	άφιξη	την	πρώτη	μέρα
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στα	περιλαμβανόμενα.

... με τα κορυφαία Πανεπιστήμια
ΗΑRVΑRD UΝΙVΕRSΙΤΥ & 

ΜΑSSΑCΗUSΕΤΤS ΙΝSΤΙΤUΤΕ OF 
ΤΕCΗΝΟLΟGΥ (Μ.Ι.Τ.)

https://www.manessistravel.gr/el/Boston--nea-yorki-1
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Βοστόνη

Νέα Υόρκη

Ουάσινγκτον

1η μέρα:	Αθήνα	-	Νέα	Υόρκη	(και από Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*)
2η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Ξενάγηση:	Βόρειο	Μανχάταν,	Μητροπολιτικό	
Μουσείο	Τέχνης
3η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Νότιο	Μανχάταν,	
Κρουαζιέρα	
4η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Γέφυρα	του	Μπρούκλιν,	
Chelsea	Market	
5η μέρα: Νέα	Υόρκη,	Woodbury	Commons	Outlets	(Προαιρετικό)
6η μέρα:	Νέα	Υόρκη	-	Ουάσινγκτον	DC	(Προαιρετικό)	
7η ημέρα:	Νέα	Υόρκη	-	Βοστόνη	(346	χλμ.)
8η ημέρα:	Βοστόνη,	Ξενάγηση
9η-10η μέρα:	Βοστόνη	-	Αθήνα

* ΑΠΟ/ΠΡΟΣ Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο κτλ. με επιπλέον χρέωση   
  βάσει διαθεσιμότητας

9, 10, 11 μέρες από  1480€

Αναχωρήσεις: 8, 22/10, 23/11 (Black Friday Special),
24/12,

2023: 26/1, 16/2, 09, 23/3

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr
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Με τον καταπληκτικό...  Pacific Coast Highway
(Highway 1), Μαλιμπού,  Σάντα Μπάρμπαρα, Μοντερέι, Καρμέλ 

Νέα Υόρκη, Λας Βέγκας, Γκραντ Κάνυον/Γέφυρα Skywalk, Λος 
Άντζελες, Universal Studios, Hollywood, (Σαν Ντιέγκο/Long 
Beach, Huntington Beach, Newport Beach, Laguna Beach 

Dana Point, Coronado Island), Μαλιμπού, Σάντα Μπάρμπαρα, 
Καρμέλ, Μοντερέι, 17-Mile Drive, Αυτοκινητόδρομος Νο1

(The Pacific Coast Highway 1), Σαν Φρανσίσκο

Περιλαμβάνονται: 
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης
•	 14	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*	χωρίς	πρωινό
•	 Τοπικοί	φόροι	Ξενοδοχείων	(City	taxes)	εκτός	Λας	Βέγκας
• Τρεις  πολυδιάστατες Ξεναγήσεις	στην	Νέα	Υόρκη	με	έμπειρους	και	εξειδικευμένους	Ελληνόφωνους	ξεναγούς
•	 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
•	 Ξενάγηση	στο	Λας	Βέγκας	(πεζή)	
• Εκδρομή στο Γκραντ Κάνυον με την Γέφυρα Skywalk μέσα στην τιμή 
• Ολοήμερη Ξενάγηση στο Λος Άντζελες - το μόνο γραφείο στην Ελλάδα! 
•	 Επίσκεψη	στην	Σάντα	Μόνικα	
•	 Μεταφορά	και	Είσοδος στα Universal Studios Hollywood (αξίας $135) με τον Ξεναγό σας - το μόνο γραφείο στην Ελλάδα!
•	 Επίσκεψη	σε	Μαλιμπού,	Σάντα	Μπάρμπαρα,	Καρμέλ,	Μοντερέι	κλπ.	
•	 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
•	 Ταξιδιωτικός	φάκελος	με	χρήσιμες	πληροφορίες	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται:
•	 Φόροι	αεροδρομίων	και	επίναυλοι,	πρόγραμμα	απαλλαγής	από	βίζα	(ESTA)	και	έξοδα	αίτησης,
 Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση & Covid-19: €795		συνολικά
• 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	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στα	περιλαμβανόμενα.

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Με Grand Canyon, Γέφυρα Skywalk και Universal Studios Hollywood 
να περιλαμβάνονται εντός της τιμής!!!

Γέφυρα Skywalk
Πώς να είναι άραγε η αίσθηση του να περπατάς στο κενό; 

Του να είσαι τόσο κοντά στον ουρανό που να νομίζεις ότι μπορείς να τον αγγίξεις;

ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ

https://www.manessistravel.gr/el/nea-yorki-dytikes-ipa-san-francisco
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1η μέρα:	Αθήνα	-	Νέα	Υόρκη	(και από Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο)
2η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Ξενάγηση:	Βόρειο	Μανχάταν,
Μητροπολιτικό	Μουσείο	Τέχνης
3η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Νότιο	Μανχάταν,	
Κρουαζιέρα	
4η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Γέφυρα	του	Μπρούκλιν,	
Chelsea	Market	-	Λας	Βέγκας	(Πτήση)
5η μέρα:	Λας	Βέγκας,	Ξενάγηση	
6η μέρα:	Λας	Βέγκας,	Εκδρομή	στο	Γκραντ	Κάνυον	και	στην	Γέφυρα	
Skywalk	
7η μέρα:	Λας	Βέγκας	-	Λος	Άντζελες	(428	χλμ.),	Σάντα	Μόνικα	
8η μέρα:	Λος	Άντζελες,	Ολοήμερη	Ξενάγηση	
9η μέρα:	Λος	Άντζελες,	Universal	Studios,	Ολοήμερο
10η μέρα:	Λος	Άντζελες,	Ελεύθερη	μέρα
(Προαιρετική	εκδρομή	σε	Σαν	Ντιέγκο,	Σαν	Πέδρο,	Huntington	Beach,	
Newport	Beach,	Laguna	Beach,	Dana	Point,	Coronado	Island)
11η μέρα:	Λος	Άντζελες	-	Μαλιμπού	-	Σάντα	Μπάρμπαρα
12η μέρα:	Σάντα	Μπάρμπαρα	-	Μοντερέι/Καρμέλ/17-Mile	Drive
13η μέρα:	Μοντερέι/Καρμέλ	-	Αυτοκινητόδρομος	Νο1
Σαν	Φρανσίσκο,	Ξενάγηση
14η μέρα:	Σαν	Φρανσίσκο,	Ελεύθερη	μέρα
(Προαιρετικά:	Μιουρ	Γουντς,	Σοσαλίτο)	
15η-16η μέρα:	Σαν	Φρανσίσκο	-	Αθήνα

16, 17 μέρες από  2795€

Αναχωρήσεις: , 22/10, 15, 22/11, 18, 24/12,
28/1, 18/2, 11, 25/3

Το καλύτερο πρόγραμμα 
της ελληνικής αγοράς 

με την Εμπειρία των 34 ετών 
στη Βόρεια Αμερική!

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Γκραντ Κάνυον

Λας Βέγκας

Σαν Ντιέγκο

Λος Άντζελες

ΑΡΙΖΟΝΑ

ΝΕΒΑ∆Α

Νέα Υόρκη

Σαν
Φρανσίσκο

Μιουρ Γουντς

Μοντερέι
Καρµέλ

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Σάντα Μπάρµπαρα

Μαλιµπού
Πτήσεις με Turkish ή KLM/Delta
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ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Περιλαμβάνονται: 
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης
•	 10	ή	14	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*	χωρίς	πρωινό
•	 Τοπικοί	φόροι	Ξενοδοχείων	(City	taxes)	εκτός	Λας	Βέγκας	
• Τρεις  πολυδιάστατες Ξεναγήσεις	στην	Νέα	Υόρκη	με	έμπειρους	και	εξειδικευμένους	Ελληνόφωνους	ξεναγούς
•	 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
•	 Ξενάγηση	στο	Λας	Βέγκας	(πεζή)	
• Εκδρομή στο Γκραντ Κάνυον με την Γέφυρα Skywalk μέσα στην τιμή 
• Ολοήμερη Ξενάγηση στο Λος Άντζελες - το μόνο γραφείο στην Ελλάδα! 
•	 Επίσκεψη	στην	Σάντα	Μόνικα	
•	 Μεταφορά	και	Είσοδος στα Universal Studios Hollywood (αξίας $135) με τον Ξεναγό σας - το μόνο γραφείο στην Ελλάδα!
•	 Επίσκεψη	σε	Μαλιμπού,	Σάντα	Μπάρμπαρα,	Καρμέλ,	Μοντερέι	κλπ.	
•	 Ξενάγηση	στο	Σαν	Φρανσίσκο	(16ήμερο	πρόγραμμα)
•	 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
•	 Ταξιδιωτικός	φάκελος	με	χρήσιμες	πληροφορίες	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται:
•	 Φόροι	αεροδρομίων	και	επίναυλοι,	πρόγραμμα	απαλλαγής	από	βίζα	(ESTA)	και	έξοδα	αίτησης,
 Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση & Covid-19: ???????????	συνολικά
• Φιλοδωρήματα, Αχθοφορικά, Τοπικοί φόροι (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $125 ή $175,
	 πληρωτέα	με	την	άφιξη	κατά	την	πρώτη	μέρα
•	 Τοπικοί	φόροι	στο	Λας	Βέγκας	$135	περίπου	το	δωμάτιο	συνολικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στα	περιλαμβανόμενα.

Νέα Υόρκη, Λας Βέγκας, Γκραντ Κάνυον, Λος Άντζελες, 
Universal Studios, Hollywood (Σαν Ντιέγκο/Long Beach, 

Huntington Beach, Newport Beach,
Laguna Beach Dana Point, Coronado Island)

Με Grand Canyon, Γέφυρα Skywalk και Universal Studios Hollywood 
να περιλαμβάνονται εντός της τιμής!!!

Γέφυρα Skywalk
Πώς να είναι άραγε η αίσθηση του να περπατάς στο κενό; 

Του να είσαι τόσο κοντά στον ουρανό που να νομίζεις ότι μπορείς να τον αγγίξεις;

Επέκταση 4 μέρες: Α Must !!!
Malibu, Santa Barbara,

Καρμέλ, Μοντερέι
(The Pacific Coast Highway 1)

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

https://www.manessistravel.gr/el/nea-yorki-dytikes-ipa
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1η μέρα:	Αθήνα	-	Νέα	Υόρκη	(και από Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*)
2η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Ξενάγηση:	Βόρειο	Μανχάταν,
Μητροπολιτικό	Μουσείο	Τέχνης
3η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Νότιο	Μανχάταν,	
Κρουαζιέρα	
4η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Γέφυρα	του	Μπρούκλιν,	
Chelsea	Market	-	Λας	Βέγκας	(Πτήση)
5η μέρα:	Λας	Βέγκας,	Ξενάγηση	
6η μέρα:	Λας	Βέγκας,	Εκδρομή	στο	Γκραντ	Κάνυον
και	στην	Γέφυρα	Skywalk	
7η μέρα:	Λας	Βέγκας	-	Λος	Άντζελες	(428	χλμ.),	Σάντα	Μόνικα
8η μέρα:	Λος	Άντζελες,	Ολοήμερη	Ξενάγηση
9η μέρα:	Λος	Άντζελες,	Universal	Studios	Ολοήμερο
10η μέρα: Λος	Άντζελες,	Ελεύθερη	μέρα
(Προαιρετική	εκδρομή	σε	Σαν	Ντιέγκο,	Σαν	Πέδρο,	Huntington	Beach,	
Newport	Beach,	Laguna	Beach,	Dana	Point,	Coronado	Island)
11-12η μέρα:	Λος	Άντζελες	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Γκραντ Κάνυον

Λας Βέγκας

Σαν Ντιέγκο

Λος Άντζελες

ΑΡΙΖΟΝΑ

ΝΕΒΑ∆Α

Νέα Υόρκη

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

12, 13 ή 16, 17 μέρες από  2195€

Αναχωρήσεις: 8, 22/10, 15, 22/11, 18, 24/12,
28/1, 18/2, 11, 25/3

Το καλύτερο πρόγραμμα 
της ελληνικής αγοράς 

με την Εμπειρία των 34 ετών 
στη Βόρεια Αμερική!

Πτήσεις με Turkish ή KLM/Delta
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Περιλαμβάνονται: 
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης
•	 10	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχεία	4*	χωρίς	πρωινό
•	 Τοπικοί	φόροι	Ξενοδοχείων	(City	taxes)	εκτός	Λας	Βέγκας	
•	 Ξενάγηση	στο	Σαν	Φρανσίσκο	
•	 Ξενάγηση	στο	Λας	Βέγκας	(πεζή)	
• Εκδρομή στο Γκραντ Κάνυον με την Γέφυρα Skywalk μέσα στην τιμή 
• Ολοήμερη Ξενάγηση στο Λος Άντζελες - το μόνο γραφείο στην Ελλάδα! 
•	 Επίσκεψη	στην	Σάντα	Μόνικα	
•	 Μεταφορά	και	Είσοδος στα Universal Studios Hollywood (αξίας $135) με τον Ξεναγό σας - το μόνο γραφείο στην Ελλάδα!
•	 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: €695	συνολικά
• 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		
•	 Ό,	τι	δεν	αναγράφεται	στα	περιλαμβανόμενα.

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)

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Με Grand Canyon, Γέφυρα Skywalk και Universal Studios Hollywood 
να περιλαμβάνονται εντός της τιμής!!!

 Ολοήμερη ξενάγηση στην αχανή μεγαλούπολη του Λος Άντζελες!  
(και όχι 5-6 ώρες των συνηθισμένων προγραμμάτων)! 

https://www.manessistravel.gr/el/dytikes-ipa-1
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1η μέρα:	Αθήνα	-	Σαν	Φρανσίσκο
2η μέρα: Σαν	Φρανσίσκο,	Ξενάγηση
3η μέρα:	Σαν	Φρανσίσκο,	Ελεύθερη	μέρα,	Προαιρετικά:	Μοντερέι-
Καρμέλ	ή	Μιουρ	Γουντς-Σοσαλίτο
4η μέρα:	Σαν	Φρανσίσκο	-	Λας	Βέγκας
5η μέρα:	Λας	Βέγκας,	Ξενάγηση
6η μέρα: Λας	Βέγκας,	Εκδρομή	στο	Γκραντ	Κάνυον
και	στην	Γέφυρα	Skywalk
7η μέρα:	Λας	Βέγκας	-	Λος	Άντζελες	(428	χλμ.),	Σάντα	Μόνικα
8η μέρα:	Λος	Άντζελες,	Ολοήμερη	Ξενάγηση
9η μέρα:	Λος	Άντζελες,	Universal	Studios	Ολοήμερο
10η μέρα:	Λος	Άντζελες,	Ελεύθερη	μέρα
11-12η μέρα:	Λος	Άντζελες	-	Αθήνα

12 μέρες από  2260€

Αναχωρήσεις: 8, 22/10, 15, 22/11, 24/12,
28/1, 18/2, 11, 25/3

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Επέκταση	στη	ΧΑΒΑΗ
4+1 μέρες

+ €1375

Γκραντ Κάνυον

Λας Βέγκας

Σαν Φρανσίσκο

Μοντερέι

Καρµέλ

Λος Άντζελες

ΑΡΙΖΟΝΑ

ΝΕΒΑ∆Α

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Μιουρ Γουντς

Πτήσεις με Turkish ή KLM/Air France
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Περιλαμβάνονται: 
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	με	Air Canada/Lufthansa
•	 8	διανυκτερεύσεις	σε	Ξενοδοχεία	4*	χωρίς	πρωινό
•	 Τοπικοί	φόροι	Ξενοδοχείων	(City	taxes)
•	 Τρεις	πολυδιάστατες	Ξεναγήσεις	με	έμπειρους	και	εξειδικευμένους	Ελληνόφωνους	ξεναγούς
•	 Ξενάγηση	στο	Βόρειο	Μανχάταν
•	 Ξενάγηση	στο	Νότιο	Μανχάταν
• ΔΩΡΟ:	Κρουαζιέρα	για	φωτογράφηση	αγάλματος	Ελευθερίας,	Νησί	Ellis	κλπ.	
•	 Βόλτα	στο	Chelsea	Market,	στη	γέφυρα	του	Μπρούκλιν	και	στο	Hudson	Yards
• ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση!!! 
•	 Ξενάγηση	στο	Τορόντο	
•	 Ξενάγηση	στους	Καταρράκτες	του	Νιαγάρα
• ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα “Maid of the Mist” 
•	 Επίσκεψη	στην	Φιλαδέλφεια		
•	 Ξενάγηση	στην	Ουάσινγκτον	DC
•	 10%	έκπτωση	στα	πολυκαταστήματα	Macy’s
•	 Μεταφορά	από	και	προς	αεροδρόμιο/ξενοδοχείο	στην	Αμερική
•	 Έμπειρος	Ελληνόφωνος	αρχηγός/ξεναγός
•	 Αχθοφορικά	μιας	αποσκευής	κατ’	άτομο	στο	ξενοδοχείο
•	 Ταξιδιωτικά	έντυπα
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται:
•	 Φόροι	αεροδρομίων	και	επίναυλοι	καυσίμων,	πρόγραμμα	απαλλαγής	από	βίζα	(ESTA	&	eTA)	και	έξοδα	αίτησης,
 Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19: €650	συνολικά
• Φιλοδωρήματα, Αχθοφορικά, Τοπικοί φόροι (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $100/125,
	 πληρωτέα	με	την	άφιξη
•	 Ό,	τι	δεν	αναγράφεται	στα	περιλαμβανόμενα.

Τορόντο - Καταρράκτες Νιαγάρα 
Νέα Υόρκη - Φιλαδέλφεια

Ουάσινγκτον

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

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

https://www.manessistravel.gr/el/anatolikes-ipa---kanadas-choris-ateliotes-odikes-diadromes
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1η μέρα:	Αθήνα	-	Τορόντο
2η μέρα:	Τορόντο,	Ξενάγηση	-	Niagara-on-the-Lake,	Καραβάκι	Maid	
of	the	Mist	-	Καταρράκτες	Νιαγάρα	
3η μέρα:	Καταρράκτες	Νιαγάρα	-	Νέα	Υόρκη	
4η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Ξενάγηση:	Βόρειο	Μανχάταν,	Μητροπολιτικό	
Μουσείο	Τέχνης
5η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Νότιο	Μανχάταν,	
Κρουαζιέρα	
6η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Γέφυρα	του	Μπρούκλιν,	
Chelsea	Market	
7η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Woodbury	Commons	Outlets	(Προαιρετικό)
8η μέρα: Νέα	Υόρκη,	Ελεύθερη	μέρα	(Προαιρετική	εκδρομή	στη	
Βοστόνη)
9η μέρα: Νέα	Υόρκη	-	Φιλαδέλφεια	-	Ουάσιγκτον	(360	χλμ.)
10η μέρα:	Ουάσινγκτον,	Ξενάγηση
11η-12η μέρα:	Ουάσιγκτον	-	Βαλτιμόρη	-	Αθήνα

Οι Αναχωρήσεις του 2022 έχουν 2 λιγότερες μέρες στην ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

10, 12 μέρες από  1850€
Αναχωρήσεις: 6, 20/10, 9, 23/3

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Το Μοναδικό Πρόγραμμα 
της Ελληνικής αγοράς

Χωρίς ατέλειωτες 
Οδικές Διαδρομές

ΚΑΝΑ∆ΑΣ

Τορόντο

Νέα Υόρκη

Φιλαδέλφεια

Καταρράκτες
Νιαγάρα

Ουάσινγκτον
Πτήσεις με Air Canada/Lufthansa
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Περιλαμβάνονται: 
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης
•	 8	διανυκτερεύσεις	σε	Ξενοδοχεία	4*	χωρίς	πρωινό
•	 Τοπικοί	φόροι	Ξενοδοχείων	(City	taxes)
•	 Ξενάγηση	στο	Τορόντο	
•	 Ξενάγηση	στους	Καταρράκτες	του	Νιαγάρα	και	ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα “Maid of the Mist” 
• Τρεις πολυδιάστατες Ξεναγήσεις	με	έμπειρους	και	εξειδικευμένους	Ελληνόφωνους	ξεναγούς
•	 Ξενάγηση	στο	Βόρειο	Μανχάταν
•	 Ξενάγηση	στο	Νότιο	Μανχάταν
• ΔΩΡΟ:	Κρουαζιέρα	για	φωτογράφηση	αγάλματος	Ελευθερίας,	Νησί	Ellis	κλπ.	
•	 Βόλτα	στο	Chelsea	Market,	στη	γέφυρα	του	Μπρούκλιν	και	στο	Hudson	Yards
• ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση!!! 
•	 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
•	 Ταξιδιωτικός	φάκελος	με	χρήσιμες	πληροφορίες
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται:
•	 Φόροι	αεροδρομίων	και	επίναυλοι,	Πρόγραμμα	απαλλαγής	από	βίζα	(ESTA	&	eTA)	και	έξοδα	αίτησης,
 Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19: €650	συνολικά
• Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά -Τοπικοί φόροι (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $100
	 πληρωτέα	με	την	άφιξη	κατά	την	πρώτη	μέρα
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στα	περιλαμβανόμενα.

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

https://www.manessistravel.gr/el/Nea-Yorki-katarraktes-niagara-toronto
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ΚΑΝΑ∆ΑΣ

Τορόντο

Νέα Υόρκη

Ουάσινγκτον

Καταρράκτες
Νιαγάρα

1η μέρα:	Αθήνα	-	Τορόντο
2η μέρα:	Τορόντο,	Ξενάγηση	-	Niagara-on-the-Lake,	Καραβάκι	Maid	
of	the	Mist	-	Καταρράκτες	Νιαγάρα
3η μέρα:	Καταρράκτες	Νιαγάρα	-	Νέα	Υόρκη	
4η μέρα: Νέα	Υόρκη,	Ξενάγηση:	Βόρειο	Μανχάταν,	Μητροπολιτικό	
Μουσείο	Τέχνης
5η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Νότιο	Μανχάταν,	
Κρουαζιέρα	
6η μέρα: Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Γέφυρα	του	Μπρούκλιν,	
Chelsea	Market	
7η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Woodbury	Commons	Outlets	(Προαιρετικό)
8η μέρα: Νέα	Υόρκη	-	Ουάσινγκτον	DC	(Προαιρετικό)	
9η-10η μέρα:	Νέα	Υόρκη	-	Αθήνα	(Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*)

* ΑΠΟ/ΠΡΟΣ Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο Κ.Τ.Λ από 142€-195€ 
  βάσει διαθεσιμότητας

10 μέρες από  1795€

Αναχωρήσεις: 21/11, 26/1, 16/2,
7, 09, 23/3

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Προγράμματα ξεκάθαρα και ποιοτικά 
για Πραγματικά Ψαγμένους Ταξιδιώτες, 

που ξέρουν να διαβάζουν τα “ψιλά 
γράμματα” και να αναγνωρίζουν τις 

παγίδες των διαφημίσεων!!!

Πτήσεις Air Canada/Lufthansa
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Περιλαμβάνονται: 
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	μέσω	ενδιάμεσου	σταθμού
•	 Διαμονή	σε	Ξενοδοχεία	4*	χωρίς	πρωινό	
•	 Μεταφορές,	ξεναγήσεις,	είσοδοι	σε	μουσεία	και	επισκεπτόμενους	χώρους,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Ελληνόφωνος	αρχηγός-ξεναγός
•	 Ταξιδιωτικός	φάκελος	με	χρήσιμες	πληροφορίες
•	 Φ.Π.Α.
•	 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: €895	συνολικά
• Φιλοδωρήματα, Αχθοφορικά, Τοπικοί φόροι (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $180,
	 πληρωτέα	με	την	άφιξη	κατά	την	πρώτη	μέρα
•	 Ό,	τι	δεν	αναγράφεται	στα	περιλαμβανόμενα.

Μεγάλο Νησί της Χαβάης (Big Island),
Μάουι (Maui), Καουάι (Kauai), Οάχου (Oahu)

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Αλόχα!!!
Εάν μας έλεγε κάποιος ότι ψάχνουμε το απόλυτο μέρος για 

διακοπές στο εξωτερικό, κάτι που να είναι εξωτικό, χωρίς έγνοιες, 
φιλικό και ασφαλές, ένα μαγευτικό σημείο, ζεστό σαν την μητρική 

αγκαλιά, με χρυσές ζαχαρένιες αμμουδιές, με σμαραγδένιες 
κοιλάδες και ποτάμια, ένα μέρος που να εκφράζει όσο γίνεται 
περισσότερο την λέξη ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, τότε αυτή είναι η Χαβάη...

https://www.manessistravel.gr/el/hawaii-west-coast
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1η μέρα:	Αθήνα	-	Λος	Άντζελες	
2η μέρα:	Λος	Άντζελες	-	Μάουι	
3η μέρα:	Μάουι,	1η	Περιήγηση	στο	νησί
4η μέρα:	Μάουι,	2η	Περιήγηση	στο	νησί
5η μέρα:	Μάουι	-	Νησί	της	Χαβάης/Μπιγκ	Άιλαντ,	Χίλο
Κόνα	/	1η	Περιήγηση,	επίσκεψη	στο	Mauna	Loa	Macadamia	Nut
και	στο	Εθνικό	Πάρκο	Ηφαιστείων			
6η μέρα:	Κόνα,	2η	Περιήγηση	στο	νησί	(8ωρη)
7η μέρα:	Κόνα,	3η	Περιήγηση	στο	νησί	(9ωρη)
8η μέρα:	Κόνα	-	Χονολουλού	/	Νησί	Οάχου,	Ξενάγηση		
9η μέρα:	Χονολουλού,	Περλ	Χάρμπορ	
10η μέρα:	Χονολουλού,	Κέντρο	Πολυνησιακού	Πολιτισμού	
11η μέρα:	Χονολουλού	-	Λίχουε	(Καουάι)
12η μέρα: Λίχουε,	1η	Περιήγηση	στο	νησί
13η μέρα: Λίχουε,	2η	Περιήγηση	στο	νησί
14η μέρα: Λίχουε	-	Λος	Άντζελες	
15η-16μέρα: Λος	Άντζελες	-	Αθήνα

16 μέρες από  4400€
Αναχωρήσεις: 17/11, 21/12, 9/4

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

ΟΑΧΟΥ

Χίλο

Εθνικό Πάρκο
Ηφαιστείων

Χονολουλού

Polynesia
Center

Περλ
Χάρµπορ

Κόνα

από Λος Άντζελες

Μεγάλο Νησί
της Χαβάης

ΜΑΟΥΙ

ΚΑΟΥΑΙ

Λίχουε

Προς Λος Άντζελες
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Περιλαμβάνονται: 
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	με	Turkish	Airlines			
•	 Δύο	(2)	αποσκευές	κατ’	άτομο	εκτός	από	την	πτήση	Κούβα-ΗΠΑ	περίπου	$35
•	 Δυνατότητα	πτήσεων	και	από	Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*
•	 3	διανυκτερεύσεις	στην	Αβάνα	σε	Ξενοδοχείο	5*	με	πρωινό
•	 5	διανυκτερεύσεις	στην	Νέα	Υόρκη	σε	Κεντρικότατο	Ξενοδοχείο	4*	χωρίς	πρωινό	
•	 Τοπικοί	φόροι	Ξενοδοχείων	(City	taxes)
•	 Ξενάγηση	στην	Αβάνα	με	Παλαιά	Αυτοκίνητα	
• Τρεις πολυδιάστατες Ξεναγήσεις	στην	Νέα	Υόρκη	με	έμπειρους	και	εξειδικευμένους	Ελληνόφωνους	ξεναγούς
•	 Ελληνόφωνη	Ξενάγηση	με	πούλμαν	στο	Βόρειο	Μανχάταν
•	 Ελληνόφωνη	Ξενάγηση	με	πούλμαν	στο	Νότιο	Μανχάταν
• ΔΩΡΟ:	Κρουαζιέρα	για	φωτογράφηση	αγάλματος	Ελευθερίας,	Νησί	Ellis	κλπ.	
•	 Βόλτα	στο	Chelsea	Market	και	στη	γέφυρα	του	Μπρούκλιν
• ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση!!! 
•	 Μεταφορά	από	και	προς	αεροδρόμιο/ξενοδοχείο	
•	 Έμπειρος	Ελληνόφωνος	αρχηγός-ξεναγός	καθημερινά	στην	Νέα	Υόρκη***
•	 10%	έκπτωση	στα	πολυκαταστήματα	Macy’s
•	 Αχθοφορικά	μιας	αποσκευής	κατ’	άτομο	στο	ξενοδοχείο	&	αποθήκευσης	την	τελευταία	μέρα	στην	Νέα	Υόρκη
•	 Ταξιδιωτικός	φάκελος	με	χρήσιμες	πληροφορίες
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
***	Στις αναχωρήσεις με περισσότερα από 8 άτομα	στην	Κούβα,	οι	ξεναγήσεις	πραγματοποιούνται	με Ελληνόφωνο ξεναγό

Δεν περιλαμβάνονται:
•	 Φόροι	αεροδρομίων	&	επίναυλοι,	Πρόγραμμα	απαλλαγής	από	βίζα	(ESTA)	και	έξοδα	αίτησης,	ΒΙΖΑ	ΚΟΥΒΑΣ,
 Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19: €745 συνολικά
• Τοπικοί φόροι-Αχθοφορικά-Φιλοδωρήματα (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $90,
	 πληρωτέα	με	την	άφιξη	την	πρώτη	μέρα
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στα	περιλαμβανόμενα.

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Ιστορία και χρώματα συνθέτουν την εικόνα της μοναδικής αυτής πόλης, που φέρει 
έντονη τη σφραγίδα του Ισπανικού εποικισμού και της Ινδιάνικης παράδοσης με την 
επιρροή της Αφρικής. Οι σκούρες επιφάνειες των Ισπανικών μνημείων δίνουν αντίφαση 
στα παστέλ χρώματα των κτισμάτων στην Παλιά Αβάνα και το Μαλεκόν, εναλλάσσοντας 
την αυτοκρατορική Ισπανική αρχιτεκτονική με τον μοντερνισμό.
Στην Παλιά Αβάνα, την καρδιά του ιστορικού κέντρου, βρίσκονται τα περισσότερα 
ιστορικά κτίρια και η μείξη των αρχιτεκτονικών μορφών - από την αποικιακή στο μπαρόκ 
και το αρτ ντεκό. 
Η σύγχρονη ιστορία της Κούβας με τις εμβληματικές φυσιογνωμίες του Τσε και του 
Φιντέλ, σε συνδυασμό με τον χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της, 
αποτελούν ένα ελκυστικό μείγμα ιστορίας, μουσικής και αίσθησης επιστροφής σε ένα 
παρελθόν έντονα γοητευτικό.
Και έπεται η  Νέα Υόρκη, 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!

Ο	μοναδικός	τρόπος	να “ζήσεις”
την	Αβάνα,	όπως οι ντόπιοι

https://www.manessistravel.gr/el/Cuba-abana-nea-yorki
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12, 13 μέρες από  2200€

Αναχωρήσεις: 2, 16/10, 15/11 (Black Friday Special), 
29/1, 12/2, 5, 13/3

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

ΚΟΥΒΑ
Βινιάλες

Τεράσας Αβάνα

προς Νέα Υόρκη

1η μέρα: Αθήνα	-	Νέα	Υόρκη	(και από Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*)
2η μέρα:	Αβάνα,	Ξενάγηση
3η μέρα:	Η	“άλλη”	Αβάνα
4η μέρα:	Αβάνα,	Εκδρομή	στην	Κοιλάδα	Βινιάλες	(Προαιρετικό)
5η μέρα: Αβάνα,	Ολοήμερη	εκδρομή	στις	Τεράσας	(Προαιρετικό)
6η μέρα:	Αβάνα	-	Νέα	Υόρκη	
7η μέρα: Νέα	Υόρκη,	Ξενάγηση:	Βόρειο	Μανχάταν,	Μητροπολιτικό	
Μουσείο	Τέχνης
8η μέρα: Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Νότιο	Μανχάταν,	
Κρουαζιέρα	
9η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Γέφυρα	του	Μπρούκλιν,	
Chelsea	Market	
10η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Woodbury	Commons	Outlets	(Προαιρετικό)
11η-12η μέρα:	Νέα	Υόρκη	-	Αθήνα	(Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*)

* ΑΠΟ/ΠΡΟΣ Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο κτλ. από 142€-195€ 
  βάσει διαθεσιμότητας

Πτήσεις με Air France, Turkish
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Αυτό το εξαιρετικό ταξίδι στην Κούβα συνδυάζει ιδανικά τους δύο 

βασικότερους προορισμούς της - την ατμοσφαιρική Αβάνα με την 

νεοαποικιακή αρχιτεκτονική, τα ιστορικά μνημεία, την έντονη νυχτερινή 

ζωή, την μοναδική μουσική σκηνή, καθώς και το εξωτικό Βαραδέρο 

με τις τροπικές ακτές και τα υπέροχα παραθαλάσσια θέρετρα.

Και έπεται η Νέα Υόρκη, 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!

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

Αβάνα - Βαραδέρο - Νέα Υόρκη

Περιλαμβάνονται: 
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	με	Turkish	Airlines			
•	 Δύο	(2)	αποσκευές	κατ’	άτομο	εκτός	από	την	πτήση	Κούβα-ΗΠΑ	περίπου	$35
•	 Δυνατότητα	πτήσεων	και	από	Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*
•	 2	διανυκτερεύσεις	στο	Βαραδέρο	σε	Ξενοδοχείο		5* All Inclusive
•	 3	διανυκτερεύσεις	στην		Αβάνα	σε	Ξενοδοχείο	5*	με	πρωινό	
•	 5	διανυκτερεύσεις	στην	Νέα	Υόρκη	σε	Κεντρικότατο	Ξενοδοχείο	4*	χωρίς	πρωινό	
•	 Τοπικοί	φόροι	Ξενοδοχείων	(City	taxes)
•	 Ολοήμερη	εκδρομή	στο	Βινιάλες	
•	 Ξενάγηση	στην	Αβάνα	με	Παλαιά	Αυτοκίνητα	
• Τρεις πολυδιάστατες Ξεναγήσεις	στην	Νέα	Υόρκη	με	έμπειρους	και	εξειδικευμένους	Ελληνόφωνους	ξεναγούς
•	 Ελληνόφωνη	Ξενάγηση	με	πούλμαν	στο	Βόρειο	Μανχάταν
•	 Ελληνόφωνη	Ξενάγηση	με	πούλμαν	στο	Νότιο	Μανχάταν
• ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα	για	φωτογράφηση	αγάλματος	Ελευθερίας,	Νησί	Ellis	κλπ.	
•	 Βόλτα	στο	Chelsea	Market	και	στη	γέφυρα	του	Μπρούκλιν
• ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση!!! 
•	 Μεταφορά	από	και	προς	αεροδρόμιο/ξενοδοχείο	
•	 Έμπειρος	Ελληνόφωνος	αρχηγός-ξεναγός	καθημερινά	στην	Νέα	Υόρκη***
•	 10%	έκπτωση	στα	πολυκαταστήματα	Macy’s
•	 Αχθοφορικά	μιας	αποσκευής	κατ’	άτομο	στο	ξενοδοχείο	&	αποθήκευσης	την	τελευταία	μέρα	στην	Νέα	Υόρκη
•	 Ταξιδιωτικός	φάκελος	με	χρήσιμες	πληροφορίες
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
***	Στις αναχωρήσεις με περισσότερα από 8 άτομα	στην	Κούβα,	οι	ξεναγήσεις	πραγματοποιούνται	με Ελληνόφωνο ξεναγό

Δεν περιλαμβάνονται:
•	 Φόροι	αεροδρομίων	&	επίναυλοι,	Πρόγραμμα	απαλλαγής	από	βίζα	(ESTA)	και	έξοδα	αίτησης,	ΒΙΖΑ	ΚΟΥΒΑΣ,
 Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19: €745 συνολικά
• Τοπικοί φόροι-Αχθοφορικά-Φιλοδωρήματα (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $90,
	 πληρωτέα	με	την	άφιξη	την	πρώτη	μέρα
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στα	περιλαμβανόμενα.

https://www.manessistravel.gr/el/cuba_new-york3
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ΚΟΥΒΑ
Βινιάλες

Αβάνα

προς Νέα Υόρκη

Βαραδέρο

Κάγιο Μπλάνκο

1η-2η μέρα:	Αθήνα	-	Αβάνα	-	Βαραδέρο
3η μέρα:	Βαραδέρο,	Προαιρετική	εκδρομή	στο	Κάγιο	Μπλάνκο
4η μέρα:	Βαραδέρο	-	Αβάνα	
5η μέρα:	Αβάνα,	Εκδρομή	στην	Κοιλάδα	Βινιάλες
6η μέρα:	Αβάνα,	Ξενάγηση	πόλης
7η μέρα:	Αβάνα	-	Νέα	Υόρκη	
8η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Ξενάγηση:	Βόρειο	Μανχάταν,	Μητροπολιτικό	
Μουσείο	Τέχνης
9η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Νότιο	Μανχάταν,	
Κρουαζιέρα	
10η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Συνέχεια	Ξενάγησης:	Γέφυρα	του	Μπρούκλιν,	
Chelsea	Market	
11η μέρα:	Νέα	Υόρκη,	Woodbury	Commons	Outlets	(Προαιρετικό)
12η-13η μέρα:	Νέα	Υόρκη	-	Αθήνα	(Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*)

* ΑΠΟ/ΠΡΟΣ Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο κτλ. με επιπλέον χρέωση 
  βάσει διαθεσιμότητας

Οργανωμένες εκδρομές στην Βόρεια Αμερική - Καναδά

manessistravel.gr

12, 13 μέρες από  2265€

Αναχωρήσεις: 2, 16/10, 15/11 (Black Friday Special),
29/1, 12/2, 5, 13/3

Πτήσεις με Turkish
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ (6 Δεκ. 2021)

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 7/2018, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας EE 2015/2302

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν 
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και πληροφορίες και τυχόν άλλες συστάσεις 
που σας δίδονται, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε 
οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού Οργανισμού μας, προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του 
συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/εκδρομέα των Γενικών Όρων 
Συμμετοχής, σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018. Συνεπώς, απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται 
στην Ε.Ε για τα εν λόγω πακέτα. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς 
και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον 
αφορά στις ειδικές πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα 
μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κτλ.), που αφορούν στο κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να 
συμβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα και τον σχετικό τιμοκατάλογο. Τα προγράμματα των ταξιδιών 
ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στα σχετικά έντυπα ή στο Site της Manessis (www.manessistravel.gr) 
(όπου αναφέρονται και τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους 
ταξιδιώτες) και σε αδιαίρετο συνδυασμό με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε” και το διακριτικό τίτλο “Manessis Travel”, με έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αρ. 4, 
αριθμό MH.T.E 0206E60000440600, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2103290100 και email info@manessistravel.gr 
,που στο εξής θα καλείται “Τουριστικός Οργανισμός”, είναι μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών 
και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Αριθμός μέλους του ΗΑΤΤΑ 0342) και είναι διοργανωτής  ταξιδιών, είτε μόνη είτε 
σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών 
γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση των οργανωμένων αυτών ταξιδιών 
στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.
2.  ΓΕΝΙΚΑ Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής 
έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και 
ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο ή διαφορετικό στο πρόγραμμα εκάστου ταξιδιού. Τα 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που 
αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, 
λόγω έκτακτων αλλαγών των συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο 
τρόπο και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για τη δήλωση των οποίων 
εσείς φέρετε αποκλειστική ευθύνη. Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις σας, όσον αφορά 
στο ταξίδι σας, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση, εφόσον έχουν συμφωνηθεί και είναι εφικτή 
η πραγματοποίησή τους.
3.  ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία 
μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική), fax, τηλέφωνο 
και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο 
συγκεκριμένο ταξίδι): 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του 
ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με έμβασμα προς το τουριστικό 
γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς 
Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το 
συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία 
του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των 
σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική 
Σύμβαση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα 
στον Τουριστικό Οργανισμό μας να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, 
σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την 
οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν 
συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν 
τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη 
διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί.  
Οι τουριστικές υπηρεσίες που θα σας παρασχεθούν, καθώς και τα σχετικά κόστη, αναφέρονται λεπτομερώς 
στη Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού που θα πρέπει να υπογράψετε. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
φυσική σας παρουσία (κράτηση μέσω τηλεφώνου, mail κτλ.) θα παραλάβετε τη Σύμβαση μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (σ’ αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εντός προθεσμίας 
14 ημερών από την ημερομηνία που σας αποστάλθηκε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, λαμβάνοντας υπόψη 
τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια). 
Στις οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές, ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο άφιξης και οι υπηρεσίες 
αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το αεροδρόμιο προορισμού της εκδρομής 
αντίστοιχα. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του αρχηγού/συνοδού κατά τη διάρκεια της 
εκδρομής/ταξιδιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις η συνοδεία πραγματοποιείται με τοπικούς αντιπροσώπους.
Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, δεν φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και ώρες λειτουργίας των αγορών, 
μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
4.  ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ. Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα 
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.

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

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

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-18:30

Σάββατο 09:00-17:30
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