Νέα Υόρκη – Δυτικές ΗΠΑ – Γκραντ Κάνυον
Νέα Υόρκη – Λας Βέγκας/Grand Canyon – Λος Άντζελες /San Diego/
Disneyland/Universal Studios










Τα μοναδικά προνόμια και υπηρεσίες μας, με μια ματιά!
Ξενάγηση βόρειου
Μανχάταν
Ξενάγηση νότιου
Μανχάταν
Επίσκεψη στο εμπορικό
κέντρο Brookfield
Place και στις γειτονιές
των “Sex and the
City” &
“Φιλαράκια”!
Περιήγηση στην
γέφυρα του
Mπρούκλιν
Eπίσκεψη στην νέα
συνοικία Hudson
Yards και στο
γιγάντιο κυψελοειδές
γλυπτό The Vessel
Κρουαζιέρα στο
άγαλμα της Ελευθερίας
(Ellis Island)



Δώρο εκδρομή στο Γκραντ
Κάνυον με γεύμα και την
εμπειρία της γυάλινης γέφυρας
(αξίας 180€)



Περιήγηση στην Σάντα Μόνικα



Beverly Hills & Walk of fame στο
Λος Άντζελες



Δυνατότητα συμμετοχής στην
προαιρετική εκδρομή στο Σαν
Ντιέγκο



Περιήγηση πόλης στο Λας Βέγκας



Ιδανικές πτήσεις με τις
ασφαλέστερες αεροπορικές
εταιρείες



Κράτηση εισιτηρίων
Broadway και παραστάσεων
στο Λας Βέγκας με έκπτωση
30-40%



Δυνατότητα κράτησης
εισιτηρίων για αγώνες NBA με
έκπτωση 30%-40%



Διαμονή σε επιλεγμένα
κεντρικότατα ξενοδοχεία 4*



Έλληνας ξεναγός και συνοδός
καθημερινά μαζί σας



Γραπτώς εγγυημένη
αναχώρηση με διασφάλιση
τελικής τιμής ανεξαρτήτως
αριθμού συμμετοχής

Διάρκεια: 11 ημέρες
Αναχωρήσεις: Δείτε τιμοκατάλογο
New York City: Ο ομφαλός της γης, η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Η μεγαλούπολη που
έδωσε το όνομά της στο όνειρο και την υπερβολή. Γνωρίστε τη Νέα Υόρκη, την πιο
φωτογραφημένη πόλη του κόσμου, τη θρυλική πόλη των ΗΠΑ. Ανακαλύψτε την
πρωτεύουσα του κόσμου και εξερευνήστε τις γειτονιές του Μανχάταν. Έχετε συνεχώς την
αίσθηση ότι ζειτε σε μία από τις ταινίες που έχετε δει στο σινεμά. Θέατρα, αγορές, μουσεία,
θεάματα πάσης φύσεως, καφέ και
εστιατόρια,
τα πάντα συνωμοτούν για να
αποπλανήσουν ακόμη και τον πιο συντηρητικό επισκέπτη της.
Λας Βέγκας: (ή απλά Βέγκας) Αποτελεί τη δημοφιλέστερη και μεγαλύτερη πόλη της
πολιτείας Νεβάδα, γνωστή ως η πρωτεύουσα της διασκέδασης του κόσμου. Η πόλη με τα
περισσότερα και μεγαλύτερα καζίνο–ξενοδοχεία, η πόλη φαινόμενο που κτίστηκε και
γιγαντώθηκε στο μέσον της ερήμου μόνο και μόνο για να προσελκύει τουρίστες και
κυνηγούς της θεάς τύχης. Πρόκειται για μια πόλη που συνεχώς ανανεώνεται και αλλάζει
πρόσωπο, που ξεκίνησε σαν απλός σταθμός για τους πρωτοπόρους ταξιδιώτες προς τη
δύση και εξελίχθηκε στην πόλη που προσφέρει τις εντονότερες συγκινήσεις, διασκέδαση,
ψυχαγωγία και βέβαια χρήμα. Το σημερινό κοσμοπολίτικο περιβάλλον της, τα μοναδικά της
θεάματα, τα πολλά καταστήματα, την έχουν καταστήσει εκτός από Μέκκα του τζόγου,
οικογενειακό προορισμό, hot spot για αγορές, καλό φαγητό, διασκέδαση και μία από τις
ακριβότερες αγορές κατοικίας των ΗΠΑ. Καλωσήρθατε!
Λος Άντζελες: Η φημισμένη πόλη των Αγγέλων, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Η πόλη
που είναι η μία πόλη δίπλα στην άλλη, τεράστια σε έκταση με έντονες εναλλαγές τους
πλούσιους λόφους με τις πανάκριβες βίλες και τις μεγάλες λεωφόρους, τα πολυτελή
καταστήματα, τις διάσημες παραλίες. Ο μύθος του Χόλυγουντ, η μαγεία του
κινηματογράφου είναι ζωντανή στην καθημερινή ζωή.
Πρόγραμμα Εκδρομής
1η ημέρα: Αθήνα – Νέα Υόρκη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, τελευταίες οδηγίες και πτήση για τη Νέα Υόρκη με τις
κορυφαίες αεροπορικές εταιρίες που συνεργάζεται το γραφείο μας. Πτήση στο όνειρο, τη
θρυλική «New York – New York», την πόλη με τα χίλια πρόσωπα που όλοι γνωρίζουμε από
τις ταινίες στο σινεμά, την πόλη που συνδύασε το όνομά της με «το όνειρο» και την
φαντασία του μοντέρνου ανθρώπου. Μετά την άφιξη μας, θα μεταφερθούμε στο
ξενοδοχείο που βρίσκεται στην καρδιά του Μανχάταν, όπου το γραφείο μας έχει
μεριμνήσει, για τη δική σας άνεση, αχθοφόροι να μεταφέρουν τις αποσκευές στα δωμάτια
σας. Χρόνος για τακτοποίηση. Λίγο αργότερα, ανάλογα την ώρα άφιξης, θα ξεκινήσουμε
έναν περίπατο με τον ξεναγό μας για μια πρώτη γνωριμία με την πιο συναρπαστική πόλη
του πλανήτη.
2η ημέρα: Νέα Υόρκη - Ξενάγηση στο βόρειο Μανχάταν – Central Park
Ξεκινάμε τη μέρα μας με την πρώτη από τις δύο ξεναγήσεις στα αξιοθέατα για τα οποία
φημίζεται η πόλη. Θα δούμε το άγαλμα του σημαντικότερου εξερευνητή, του Χριστόφορου
Κολόμβου με τις καραβέλες του, το οποίο σήμερα αποτελεί σημείο μέτρησης όλων των
αποστάσεων από τη Νέα Υόρκη. Θα περάσουμε από το Λίνκολν Σέντερ που φιλοξενεί τη
Φιλαρμονική και τη Μετροπόλιταν Όπερα, ιδανικός χώρος για τους λάτρεις της κλασσικής
μουσικής. Σύντομη στάση στο Σέντραλ Παρκ, ένα από τα πιο δημοφιλή πάρκα του κόσμου,

το μέρος όπου χαλαρώνουν οι Νεοϋορκέζοι και περνούν τον ελεύθερο τους χρόνο. Γεμάτο
από γραφικές λίμνες, υπέροχα σιντριβάνια, το παγκάκι των ψιθύρων, τον κήπο στου
Σαίξπηρ και τον μικρό αλλά γεμάτο ζωή ζωολογικό κήπο. Συνεχίζουμε με το μνημείο του
στρατηγού Γκραντ και το Πανεπιστήμιο Columbia, το σημαντικότερο πανεπιστήμιο
θεωρητικών επιστημών της Νέας Υόρκης, στην είσοδο του οποίου γίνεται μνεία σε αρχαίους
έλληνες φιλοσόφους. Ακολουθεί η γειτονιά του Χάρλεμ, γνωστή στο παρελθόν ως η Μέκκα
των αφροαμερικανών της Νέας Υόρκης όπου βρίσκεται το Apollo theater, στη σκηνή του
οποίου έχουν ανέβει όλοι οι ημίθεοι της τζαζ αλλά και ο Michael Jackson. Η ξενάγηση
ολοκληρώνεται με την 5η λεωφόρο με τα διάσημα καταστήματα οίκων μόδας και το
Ροκφέλερ Σέντερ, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του κόσμου που ανήκει
στην ομώνυμη οικογένεια, ορόσημο της πόλης, το οποίο φιλοξενεί το παρατηρητήριο «Top
of the Rock». Θα καταλήξουμε στην Τάιμς Σκουέρ, την πιο πολυσύχναστη και
φωτογραφημένη πλατεία του κόσμου, όπου εκατομμύρια επισκέπτες θαμπώνονται από τους
φωταγωγημένους ουρανοξύστες με τις πολύχρωμες πινακίδες «neon» που κάνουν
πραγματικά τη νύχτα μέρα. Εκεί κοντά βρίσκεται το θαυμαστό Μπρόντγουεϊ, κέντρο
βιομηχανίας της ψυχαγωγίας όπου μπορεί κανείς να απολαύσει τις πιο φαντασμαγορικές
παραστάσεις στον κόσμο.
Για το βράδυ, προτείνουμε να παρακολουθήσετε μία από τις φημισμένες παραστάσεις
Μιούζικαλ στα θέατρα του Μπρόντγουεϊ, ολοκληρώνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο τη
μέρα σας στη Νέα Υόρκη. Μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε από την Ελλάδα τα εισιτήρια σας
από το γραφείο μας, προκειμένου να επωφεληθείτε από τις ειδικά χαμηλές τιμές, αλλά και
να γλυτώσετε χρόνο σε ουρές!
3η ημέρα: Νέα Υόρκη – Ξενάγηση Νότιο Μανχάταν, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών,
αγορά Chelsea Market και στην νέα εκκεντρική συνοικία Hudson Yards, γέφυρα
Μπρούκλιν, κρουαζιέρα στο άγαλμα Ελευθερίας
Συγκέντρωση στο λόμπυ του ξενοδοχείου για το δεύτερο μέρος της ξενάγησης της πόλης
στην οποία θα κατευθυνθούμε παράλληλα με τον ποταμό East περνώντας από τις
προβλήτες του ανατολικού Μανχάτταν με θέα την κρεμαστή γέφυρα του Μπρούκλιν. Η
πρώτη στάση μας θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο των Ηνωμένων Εθνών, την έδρα του
οργανισμού ο οποίος έχει ως σκοπό τη
διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης, την
μελέτη των διεθνών οικονομικών τάσεων,
θέματα
που
αφορούν
τα ανθρώπινα
δικαιώματα, τους φυσικούς πόρους κ.λπ.
Κατόπιν θα επισκεφθούμε τον Σταθμό Γκραντ
Σέντραλ, πύλη και σύμβολο της πόλης, όπου
τουλάχιστον 750.000 άνθρωποι διέρχονται
καθημερινά από την μεγαλοπρεπή κεντρική
αίθουσα.
Έπειτα κατευθυνόμαστε προς το Flatiron
Building, ένα πρωτοποριακό ουρανοξύστη
μεγάλης
αρχιτεκτονικής
σημασίας.
Μεταφερόμαστε στο Γκρίνουιτς Βίλατζ το οποίο αγαπήθηκε από καλλιτέχνες και
συγγραφείς, σημείο αναφοράς η Washington Square και το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης
(N.Y.U).
Ακολουθούν το Ηστ Βίλατζ, το Σόχο που είναι γεμάτο με διάσημους οίκους μόδας, η Μικρή
Ιταλία και η Τσάινα Τάουν, δύο από τις πιο ζωντανές συνοικίες της πόλης όπου γίνεται
αισθητή η πολυπολιτισμική ταυτότητα της Νέας Υόρκης. Κατευθυνόμαστε στη Γουώλ Στριτ,
το κεντρο της παγκόσμιας οικονομίας με στάση στο χάλκινο γλυπτό ταύρο (Charging Bull).
Αμέσως μετά συναντάμε το Σημείο Μηδέν, όπου έχει δημιουργηθεί ένα μνημείο θυμίζοντας
σε όλους την 11η Σεπτεμβρίου, ενώ δίπλα σε αυτό βρίσκεται το νέο Οικονομικό Κέντρο με
την ονομασία One Word Trade Center. Στην ίδια περιοχή προβάλλει ο νέος
πολυσυζητημένος Σταθμός, κατασκευής Καλατράβα, γνωστός ως Oculus, ένα ιδιαίτερης

αρχιτεκτονικής κτίσμα με κυρίαρχο το λευκό χρώμα, το οποίο εντυπωσιάζει τόσο εσωτερικά
όσο και εξωτερικά και μάλιστα θεωρείται ως ο ακριβότερος σταθμός στον κόσμο, με κόστος
4 δις δολάρια. Συνεχίζουμε στο Μπάτερυ Παρκ όπου θα δούμε από μακριά το Άγαλμα της
Ελευθερίας, θα μπούμε στην περίφημη κλειστή αγορά Τσέλσι Μάρκετ, έδρα διάσημων
γκουρμέ εστιατορίων της Νέας Υόρκης, όπου θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για αγορά
τοπικών προϊόντων αλλά και για να δοκιμάσουμε περίφημα εδέσματα. Έπειτα
περιηγούμαστε στο Highline, ένα υπέροχο πάρκο στην παλιά σιδηροδρομική γραμμή, η
οποία μας δίνει την δυνατότητα να περπατήσουμε μέσα
στην πόλη… πάνω στην πόλη, γεμίζοντας με εικόνες
από τις γειτονιές του Μανχάταν.
Η ξενάγηση μας συνεχίζεται με την κρουαζιέρα γύρω
από το νησί του Μανχάταν, όπου μπορούμε να δούμε το
ιστορικό Έλλις Άιλαντ, το Άγαλμα της Ελευθερίας που
δεσπόζει στην είσοδο της πόλης, το Στέιτεν Άιλαντ και
τη μεγάλη γέφυρα Βερενζάνο. Φυσικά θα περάσουμε
κάτω από τις διάφορες μικρές και μεγαλύτερες παλαιές
και νεότερες γέφυρες και πάνω από τα πολλά τούνελ
που συνδέουν το Μανχάταν με την γύρω περιοχή και τη
διπλανή Πολιτεία του Νew Jersey. Έτσι θα έχουμε
πλέον μία πολύ καλή ευκαιρία να φωτογραφήσουμε από
μακριά
το
εντυπωσιακό
Μανχάταν
με
τους
ουρανοξύστες.
Μετά το πέρας της κρουαζιέρας θα επισκεφθούμε το
Hudson Yards, την νεόκτιστη γειτονιά του Μανχάταν, η
οποία βγήκε από ταινία επιστημονικής φαντασίας!
Απλωμένη σε 14 στρέμματα περιλαμβάνει δεκάδες εμπορικά καταστήματα, κήπους, άλση,
υπερπολυτελή καταστήματα, εστιατόρια διασήμων σεφ και το εντυπωσιακό αναρριχήσιμο
έργο The Vessel το οποίο μοιάζει με τεράστια κυψέλη. Στην συνέχεια ανάλογα με τον
αριθμό των συμμετεχόντων θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας με τα πόδια είτε πούλμαν
και θα
έχουμε χρόνο να ετοιμαστούμε για τη βραδινή μας έξοδο. Έχουμε σχεδόν
απεριόριστες επιλογές στην όχι τυχαία χαρακτηρισμένη «πόλη που δεν κοιμάται ποτέ»: Σε
κάποιο ξεχωριστό cocktail bar ή εστιατόριο του Meatpacking District, σε ένα μπαρ στην
κορυφή κτηρίου απολαμβάνοντας το φωτισμένο Μανχάταν ή στα κοντινά Soho, Little Italy,
Tribecca, West & East Village, όλες περιοχές με πλούσια νυχτερινή ζωή. Ανάμεσα σε
Νεοϋορκέζους που χαλαρώνουν με το ποτό ή το φαγητό τους μετά από μια κουραστική
ημέρα, η Νέα Υόρκη είναι έτοιμη να σας δείξει το νυχτερινό της πρόσωπο!
Αν πάλι
είμαστε τυχεροί και διεξάγεται κάποιος αγώνας μπάσκετ, προτείνουμε να βιώσετε από
κοντά το φαντασμαγορικό και μαγικό κόσμο του ΝΒΑ στο Madison Square Garden με
εισιτήρια εξασφαλισμένα από εμάς! Φυσικά, όσοι από εσάς θέλετε να πάρετε συγκεκριμένες
και δοκιμασμένες προτάσεις από τον ξεναγό μας, μη διστάσετε να τον συμβουλευτείτε ανά
πάσα στιγμή!
4η ημέρα: Νέα Υόρκη – Λας Βέγκας
Αναχώρηση και πτήση για την πόλη των τυχερών παιχνιδιών και της διασκέδασης. Άφιξη
μεταφορά & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Η διασκέδαση αρχίζει και φτάνει στο μέγιστό
της στο Λας Βέγκας. Η τύχη σας μόλις άρχισε! Για το βράδυ σας προτείνουμε μία βόλτα
στην πόλη των καζίνο των γρήγορων γάμων αλλά και διαζυγίων. Περπατήστε μαζί με τον
συνοδό σας στον κεντρικό δρόμο της πόλης, τη Στρήπ ή και ακόμα και στο Downtown,
όπου τα πολυτελέστατα ξενοδοχεία εκτείνονται στη μέση της ερήμου. Σίγουρα πρόκειται
για το πιο φωτεινό σημείο του πλανήτη, καθώς τα φώτα της πόλης φαίνονται με γυμνό μάτι
από το φεγγάρι! Κάθε ξενοδοχείο έχει κάτι μοναδικό αλλά σίγουρα εντυπωσιακό να σας
παρουσιάσει και που θα προσπαθήσει με τον τρόπο αυτό να σας οδηγήσει στο δικό
του Casino. Εδώ, μέχρι και το κάπνισμα... επιτρέπεται!

5η ημέρα: Λας Βέγκας – περιήγηση

Ξεκινώντας την ημέρα μας, έχουμε
ελεύθερο
πρωινό
όπου
σας
προτείνουμε μια επίσκεψη σε ένα
από τα δυο Premium Outlets της
πόλης, με το North Premium Outlet
να αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή.
Μόλις 15 λεπτά από το ξενοδοχείο
σας με ταξί, θα συναντήσουμε όλα τα
μεγάλα ονόματα της μόδας όπως
DKNY, Calvin Klein, Gucci, Escada και
άλλες 200 και πλέον επώνυμες
μάρκες σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
Το απόγευμα θα ξεκινήσουμε με τον
ξεναγό μας μια περιήγηση σε αυτήν
την λαμπερή πόλη της διασκέδασης,
των καζίνο, των θεαμάτων και της πολυτέλειας. Στην περιήγηση μας θα γνωρίσουμε πως
απέκτησε αυτήν την φήμη η πόλη, έχοντας καταφέρει να είναι πόλος έλξεις τόσων
τουριστών. Θα περπατήσουμε στην Strip, γνωστή ως η περιοχή που είναι συγκεντρωμένα
τα περισσότερα υπερπολυτελή ξενοδοχεία-καζίνο που δεσπόζουν και εντυπωσιάζουν.
Φυσικά το γεγονός ότι ακόμα και στο πεζοδρόμιο η μουσική μας φτιάχνει το κέφι, δεν θα
περάσει απαρατήρητο. Η βόλτα μας συνεχίζεται στα ξενοδοχεία του Λας Βέγκας.
Περνώντας από το 50 ετών Caesar’s Palace και το «Ναό του τζόγου» Bellagio, δεν θα
παραλείψουμε να δούμε το εντυπωσιακό σόου με τα σιντριβάνια που χορεύουν με την
συνοδεία μουσικής. Στη συνέχεια θα κάνουμε ένα ταξίδι ανά τον κόσμο, καθώς ξενοδοχεία
στο Λας Βέγκας αποτίνουν φόρο τιμής σε διάσημα αξιοθέατα. Επομένως στην βόλτα μας
αυτήν θα πάρουμε μια γεύση από το Παρίσι και τον Πύργο του Άιφελ στο Paris Las Vegas,
θα βρούμε γόνδολες και την πλατεία του Αγίου Μάρκου στο Venetian αλλά και το Άγαλμα
της Ελευθερίας, το Empire State και το Central Park στο New York New York. Αυτή είναι η
μαγεία αυτής της πόλης! Μέτα το πέρας της περιήγησης σας προτείνουμε να αξιοποιήσετε
τον υπόλοιπο χρόνο σας σε ένα από τα φαντασμαγορικά θεάματα με χορευτικές και
ακροβατικές παραστάσεις, μάγους και καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης. Αν πάλι θέλετε να
κινηθείτε ελεύθερα, θα βρείτε πλήθος bar για να απολαύσετε ποτά και κρασιά στα
καλύτερα τους. Καλή διασκέδαση!
6η ημέρα: Λας Βέγκας – Γκραντ Κάνυον
Νωρίς το πρωί, θα αναχωρήσουμε για μια καταπληκτική διαδρομή με προορισμό το
φαράγγι του Γκραντ Κάνυον, στην
Κοιλάδα της Φωτιάς και το απολιθωμένο
δάσος, αλλά και το φράγμα Χούβερ στην
τεχνητή λίμνη του Μιντ. Κατά τη διάρκεια
της μοναδικής αυτής εκδρομής, θα
γνωρίσουμε το θαύμα της φύσης σε ένα
πληρέστατο και πολυτελές πρόγραμμα, το
όποιο
περιλαμβάνει
γεύμα
και
τη
μοναδική
εμπειρία
της
γυάλινης
γέφυρας
που
κόβει
την
ανάσα.
Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας
και ευκαιρία για διασκέδαση καθώς είναι η
τελευταία μας βραδιά.
7η ημέρα: Λας Βέγκας – Λος Άντζελες – Σάντα Μόνικα
Αφού συγκεντρωθούμε το πρωί στο ξενοδοχείο μας, αφήνουμε την πόλη των Καζίνο και
της διασκέδασης. Διασχίζουμε την έρημο της Νεβάδα, γνωστή από τα κινηματογραφικά

έργα Γουέστερν και φτάνουμε στο Λος Άντζελες, την πόλη των "Αγγέλων". Με την άφιξή
μας και πριν την τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, θα βιώσουμε την πρώτη από τις δυνατές
εικόνες, επισκεπτόμενοι μια από τις ομορφότερες παραλίες της Καλιφόρνια, τη γνωστή
Σάντα Μόνικα. Έπειτα από μια μικρή στάση για φωτογραφίες κατευθυνόμαστε στο
ξενοδοχείο μας, έχοντας πάρει μια καλή πρώτη γεύση από την εντυπωσιακή Καλιφόρνια.
8η ημέρα: Λος Άντζελες – Ξενάγηση - Universal Studios Hollywood
Η
σημερινή
ξενάγηση
μας
επιφυλάσσει εκπλήξεις. Το Λος
Άντζελες δεν είναι μια πόλη σαν
αυτές που έχετε συνηθίσει να
βλέπετε. Είναι μια πόλη με
πολλές πόλεις, μια γιγαντιαία
πόλη μεταξύ μεγάλων βουνών
και
του
Ειρηνικού.
Στην
ξενάγησή μας, θα επισκεφθούμε
το Μιούζικ Σέντερ και το Disney
Concert Hall στο κέντρο της
πόλης. Στο Hollywood θα δούμε
το
Κινέζικο
Θέατρο
όπου
παρουσιάζονται οι πρεμιέρες των
κινηματογραφικών ταινιών και
όπου γνωστοί καλλιτέχνες από το
χώρο του θεάματος έχουν αφήσει τα αποτυπώματα τους. Θα νοιώσετε και εσείς "σταρ",
όταν θα περπατήσετε στο πεζοδρόμιο που υπάρχουν τα οριχάλκινα αστέρια του “walk of
fame”, ενώ θα δούμε και το Κodak Theater όπου κάθε χρόνο γίνεται πλέον η περίφημη
τελετή της απονομής των Βραβείων Όσκαρ. Έπειτα θα δούμε το Beverly Hills, θα
περάσουμε από το φημισμένο Ροντέο Ντράϊβ, με τα ακριβότερα καταστήματα του κόσμου!
Σε μερικά από αυτά μπορείτε να μπείτε μόνο αν έχετε κλείσει ραντεβού. Θα δούμε ακόμα
τις όμορφες παραλίες της πόλης και θα αγναντεύσουμε το Μάλιμπου... Το μεσημέρι, μετά
τη γνωριμία μας με την πόλη, θα συνεχίσουμε μια μοναδική περιήγηση στα
κινηματογραφικά στούντιος της Γιουνιβέρσαλ. Με ειδικό τραινάκι θα ξεναγηθούμε στους
χώρους των γυρισμάτων των τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών και θα δούμε
σκηνικά και τρυκ που προκαλούν το θαυμασμό για την 7η Τέχνη Η περιγραφή των
θεαμάτων που θα δούμε είναι σχεδόν αδύνατη. Αναφέρουμε μόνο: Fear Factor, Water
world, ταινίες 4D (!), τα γρήγορα τρενάκια του Mummy, οι επιδείξεις μακιγιάζ κτλ. Ο
ξεναγός της εκδρομής θα σας καθοδηγήσει έτσι ώστε να μην χάσετε τίποτα. Επιστροφή το
βράδυ στο ξενοδοχείο.
9η ημέρα: Λος Άντζελες – (προαιρετικά Disneyland / Σαν Ντιέγκο)
Ολόκληρη τη σημερινή ημέρα την έχουμε στη διάθεση μας για να την περάσουμε με την
επιλογή που μας ταιριάζει καλύτερα. Μια από αυτές είναι να την περάσουμε στον κόσμο
του Ντίσνεϋ, τον απέραντο κόσμο του παραμυθιού που δημιούργησε η φαντασία του
Γουώλτ Ντίσνεϋ. Θα δούμε την οδό της Αμερικής, τη χώρα της περιπέτειας, το διαστημικό
βουνό, το κάστρο της σταχτοπούτας και άλλες δραστηριότητες του μαγικού βασιλείου, τη
βραδινή ηλεκτρική παρέλαση κλπ. Όλα θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη σας,
ενώ υπάρχουν πολλά μέρη όπου θα μπορέσουμε να φάμε, ανάλογα με τις προτιμήσεις μας.
Το φαντασμαγορικό θέαμα ολοκληρώνεται με τις παρελάσεις των ηρώων του Ντίσνεϋ, το
Fantasmic επάνω στην λίμνη, αλλά και τα βεγγαλικά. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας. Μια άλλη πρόταση είναι η κλασική εκδρομή στο Σαν Ντιέγκο, την νοτιότερη
πόλη της Καλιφόρνια, κοντά στα μεξικάνικα σύνορα. Θα ακολουθήσουμε την πανέμορφη
παραλιακή διαδρομή, αρχίζοντας από το Λονγκ Μπιτς, όπου θα δούμε το ρώσικο υποβρύχιο
Scorpion και κυρίως το παλαιό Υπερωκεάνιο Κουήν Μαίρη Ι, το οποίο σήμερα έχει
μετατραπεί σε χώρο γαμήλιων δεξιώσεων, σε ξενοδοχείο και φυσικά μουσείο. Συνεχίζουμε

περνώντας τις Χάντικτον Μπιτς, Νιούπορτ Μπιτς, Λαγκούνα Μπιτς, Σαν Κλεμέντε. Στην
διαδρομή θα δούμε πώς δημιουργούνται καινούργιοι οικισμοί καθώς η περιοχή συνεχώς
εξελίσσεται. Θα φθάσουμε στο Σαν Ντιέγκο, την χρυσή πόλη, στους πρόποδες του όρους
Πάλομαρ, η οποία εξελίσσεται σε εναλλακτική Silicon Valley. Φθάνουμε στο λιμάνι του Σαν
Ντιέγκο, όπου θα δούμε το Seaport Village μια περιοχή που έχει διαμορφωθεί με
καταστήματα, καφέ και εστιατόρια. Από εκεί, αφού διασχίσουμε την μεγάλη γέφυρα, από
όπου θα δούμε ένα τμήμα του Ναύσταθμου της πόλεως, θα φθάσουμε στο νησί Coronado,
μια πανέμορφη περιοχή κατοικιών, όπου βρίσκεται και το περίφημο παλαιό ξύλινο
ξενοδοχείο Ντελ Κορονάντο, το οποίο έχουμε γνωρίσει σε πολλά κινηματογραφικά έργα. Η
ομορφιά δεν περιγράφεται με λόγια. Το βράδυ πλέον επιστρέφουμε στο Λος Άντζελες. Αν
πάλι δε σας συγκινεί κατι από τις παραπάνω προτάσεις, περιπλανηθείτε στο Λος Αντζελες
κάνοντας τις τελευταίες σας αγορές, ή κατευθυνθείτε παραλιακά για να χαλαρώσετε
μπροστά στον ωκεανό. Σε κάθε περίπτωση, η μέρα είναι δική σας!
10-11η ημέρα: Λος Άντζελες - Αθήνα
Τελευταία ημέρα του ταξιδιού μας. Μεταφορά και πτήση για την Αθήνα με ενδιάμεσο
σταθμό. Πλημμυρισμένοι από τα τόσα πολλά που γνωρίσαμε στο ταξίδι μας και με μια
γλυκιά νοσταλγία για όσα αφήσαμε πίσω μας, ευχόμαστε γρήγορα να επαναλάβουμε το
μαγικό αυτό ταξίδι ή κάποιο σαν και αυτό.
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια
• 9 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* κεντρικότατα
• Ξεναγήσεις σε όλες τις πόλεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα
• Κρουαζιέρα στο άγαλμα Ελευθερίας (νησί Ελλις)
• Περιήγηση στην Σάντα Μόνικα
• Επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο Brookfield Place και στις γειτονιές των “Sex and the
City” & “Φιλαράκια”!
• Περιήγηση στην γέφυρα του Mπρούκλιν
• Eπίσκεψη στην νέα συνοικία Hudson Yards και στο γλυπτό The Vessel
• Δυνατότητα συμμετοχής στην προαιρετική εκδρομή στο Σαν Ντιέγκο
• Περιήγηση στην Σάντα Μόνικα
• Δώρο οδική εκδρομή στο Γκραντ Κάνυον με γεύμα και την εμπειρία της γυάλινης
γέφυρας (αξίας 180€)
• Περιήγηση πόλης στο Λας Βέγκας
• Beverly Hills & Walk of fame στο Λος Άντζελες
• Ελληνόφωνος αρχηγός - ξεναγός καθημερινά
• Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εντός Αμερικής
• Μεταφορές από και προς UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD
• Φ.Π.Α , Ταξιδιωτικά έντυπα και ταξιδιωτικός οδηγός Νέας Υόρκης – Η.Π.Α.
• 10% εκπτωτική κάρτα στο πολυκατάστημα Macy’s
• Φόροι αεροδρομίων, έξοδα ΕΣΤΑ
• Ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια AIG, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προστασίας
προκαταβολών & αποζημίωσης διακοπής ταξιδίου.
** Ο ταξιδιωτικός οδηγός έχει συνταχθεί από εμάς ειδικά για τους ταξιδιώτες μας, με βάση τις
εμπειρίες 30 ετών ταξιδιών στις ΗΠΑ και περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και μυστικά τα οποία
θα βοηθήσουν να αξιοποιηθεί στο έπακρο ο ελεύθερος χρόνος.
*Επίσης μη διστάσετε να ρωτήσετε τον πάντα
ενημερωμένο ξεναγό σας που ζει στις ΗΠΑ για τα
καλυτέρα στέκια για φαγητό, ποτό, Jazz clubs,
κ.α.

Δεν Περιλαμβάνονται:

•
•
•
•
•
•

Υποχρεωτικά Φιλοδωρήματα-αχθοφορικά και resort φόρος Λας Βέγκας θα καταβληθούν
στον αρχηγό της εκδρομής (δείτε τιμοκατάλογο)
Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Πρωινά (δυνατότητα επιλογής)
Εισιτήριο εισόδου στην DISNEYLAND & UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD
Μεταφορές από και προς την DISNEYLAND
Η χρέωση των αποσκευών για εσωτερική πτήση στην Αμερική (30$ ανά αποσκευή)
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΑΓΟΡΑΣ (4ημερες πριν)

Γκραντ Κάνυον (οδικώς)
Είσοδος Universal Studios
Είσοδος Disneyland
Σαν Ντιέγκο ολοήμερη

$98 - $114
$97 - $119
$110-150

ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ

$0 (περιλαμβάνεται)

*Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να τροποποιηθούν.

$130
$124
$110-150

Σημειώσεις:
• Απαραίτητη για την είσοδο στις Η.Π.Α είναι η έγκριση ESTA (Πρόγραμμα Απαλλαγής από
Βίζα) την οποία αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το γραφείο μας. Σε περίπτωση που έχετε
επισκεφτεί κάποια εκ των χωρών Βόρεια Κορέα, Συρία, Σουδάν, Ιράκ, Ιράν, Λιβύη,
Υεμένη ή Σομαλία από 01/03/2011, θα πρέπει να ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία
για αίτηση VISA, τη συμπλήρωση της οποίας μπορούμε να αναλάβουμε εφόσον
επιθυμείτε.
• Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει χωρίς να παραλείψει τις δραστηριότητες
σε ημερομηνία ή ώρα, για την καλύτερη διεκπεραίωση του προγράμματος.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τιμές που συμφωνούνται κατά την κράτηση είναι ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ, χωρίς καμία
αύξηση ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων.

Ταξιδεύοντας μαζί μας εξασφαλίζετε τις καλύτερες δραστηριότητες στις
χαμηλότερες τιμές

1. Φαντασμαγορικές παραστάσεις στο Broadway και το Las Vegas Strip
Το διασημότερο κινηματογραφικό σκηνικό του κόσμου βρίσκεται αναμφισβήτητα στην οδό
Broadway. Εκατομμύρια τουρίστες συγκεντρώνονται στα κοσμοπολίτικα θέατρα της οδού
προκειμένου να παρακολουθήσουν τις πιο γνωστές παραστάσεις παγκοσμίως όπως τα
Phantom of the Opera, Lion King, Αladdin, Chicago και πολλές άλλες. Κάντε την
κράτηση σας το συντομότερο, καθώς τα διαθέσιμα εισιτήρια για τις καλύτερες παραστάσεις
εξαντλούνται γρήγορα! Μετά τη Νέα Υόρκη, επισκεφθείτε το φανταχτερό Λας Βέγκας, που
έχει συνδέσει το όνομά του με τα εντυπωσιακότερα σόου χορού, μαγείας και ακροβατικών,
μεταξύ των οποίων είναι οι παραστάσεις του θιάσου Cirque du Soleil και οι μαγικές
βραδιές που προσφέρει ο ελληνικής καταγωγής και παγκοσμίου φήμης ταχυδακτυλουργός,
Criss Angel.

2. Παρατηρητήρια
Αν υπάρχει μία πόλη που αξίζει να απολαύσετε τη θέα από ψηλά, να τραβήξετε τις
καλύτερες πανοραμικές φωτογραφίες και να πιείτε το κοκτέιλ σας, ατενίζοντας τη Δύση του
ηλίου, αυτή είναι σίγουρα η Νέα Υόρκη! Το ιστορικό Empire State Building, το
υπερσύγχρονο One World Observatory που χτίστηκε στη θέση των Δίδυμων Πύργων
καθώς και το Top of the Rock στην καρδιά του Manhattan δεν πρέπει να λείπουν από τη
λίστα των δραστηριοτήτων σας.
3. Περιήγηση με ελικόπτερο
Το κερασάκι στην τούρτα της επίσκεψης σας στο επιβλητικό Μανχάταν είναι μια πτήση με
το ελικόπτερο. Η ανυπέρβλητη θέα θα σας κόψει την ανάσα και η ανεπανάληπτη εμπειρία
αυτής της εναέριας περιήγησης θα σας δώσει την ευκαιρία να δείτε μερικά από τα πιο
σημαντικά αξιοθέατα της Νέας Υόρκης από ψηλά, πετώντας πάνω από το Άγαλμα της
Ελευθερίας και κατά μήκος του ποταμού Χάτσον. Να είστε προετοιμασμένοι με την κάμερα
σας για βίντεο και φωτογραφίες! Στο Λας Βέγκας, επιλέξτε μία βραδυνή πτήση, που
πρόκειται για τον καλύτερο τρόπο να δείτε την πόλη του θεάματος το βράδυ. Πετάξτε πάνω
από τα λαμπερά φώτα του Λας Βέγκας σε ένα σύγχρονο ελικόπτερο, καθώς περνάτε τον
Πύργο Stratosphere, το Caesars Palace και τα σιντριβάνια του Bellagio, προχωρώντας προς
την κορυφή της πυραμίδας του Λούξορ.
4. Jazz Bar
Από τα 800 μέρη διασκέδασης σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη, σας διασφαλίζουμε θέση στο
καλύτερο. Η ζωντανή jazz μουσική από έμπειρες μπάντες θα σας μεταφέρει στη Νέα Υόρκη
του 20ού αιώνα αποπνέοντας το ρομαντισμό και τη δυναμικότητα της εποχής μέσα από
επιτυχίες των Frank Sinatra, Louis Armstrong, Duke Ellington και πολλών άλλων !
5. Μουσεία
Ακόμα ένα από τα “δυνατά χαρτιά” της Νέας Υόρκης είναι τα δεκάδες μουσεία και χώροι
τέχνης. Ξεχωρίζουμε και προτείνουμε ανεπιφύλακτα μία επίσκεψη στα Metropolitan,
Moma, Madame Tussauds, Guggenheim και Πολεμικό μουσείο. Μαζί μας
εξασφαλίζετε τις καλύτερες τιμές, συμβουλές περί ωραρίων καθώς και το fast pass όπου
δύναται.
6. Δυνατότητα κράτησης σε κορυφαία εστιατόρια !

Το γραφείο μας πραγματοποιεί για εσάς κρατήσεις στα κορυφαία εστιατόρια της πόλης με
τις καλύτερες προτάσεις βάσει των κριτικών των ταξιδιωτών μας. Εάν έχετε κάποια
ιδιαίτερη προτίμηση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να δούμε εάν
υπάρχει η δυνατότητα κράτησης.
7. Αγώνες NBA
Όνειρο πολλών που αναλαμβάνουμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Παρακολουθήστε
μαζί μας τους αγαπημένους σας παίχτες στο Madison Square Garden και στο Barclays
Center που βρίσκονται στην Νέα Υόρκη ή διαφορετικά μπορείτε να απολαύσετε τους
Lakers στο Λος Άντζελες. Oι πιο φαντασμαγορικοί αγώνες, στις καλύτερες τιμές για να
ζήσετε από κοντά τον μαγικό κόσμο του NBA!
Για περισσότερες προτάσεις που ταιριάζουν σε κάθε προτίμηση, επισκεφθείτε το
www.trip4u.gr και συνδυάστε το ταξίδι σας με δραστηριότητες που θα απογειώσουν την
ταξιδιωτική σας εμπειρία!
*Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας!!!*

