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Αναχωρήσεις: Δείτε τιμοκατάλογο 
Διάρκεια: 26 ημέρες 

 

Το Route 66 είναι ένας αυτοκινητόδρομος μήκους περίπου 3.500 χιλιομέτρων, που συνδέει 
το Σικάγο με τη Σάντα Μόνικα χαράσσοντας δρόμο από τις Κεντρικές στις Δυτικές Πολιτείες 

των ΗΠΑ. «Ο Κύριος Δρόμος της Αμερικής, «η Μητέρα των Δρόμων» κι «ο Δρόμος των 

Δρόμων» είναι λίγες μόνο από τις ονομασίες που έχουν δοθεί ανά τα χρόνια. Εγκαινιάστηκε 
το 1926 κι έκτοτε είναι ο σημαντικότερος αυτοκινητόδρομος της χώρας. Διασχίζει 8 

πολιτείες κι είναι γεμάτος μοτέλ, εστιατόρια, βενζινάδικα και καταστήματα δώρων κι 

αναμνηστικών. Αυτές οι δύο λωρίδες ασφάλτου έγιναν σύμβολο για «μία νέα ζωή», 

τραγουδήθηκαν, έγιναν έμπνευση για ταινίες και μύθους. Εδώ γεννήθηκαν σημαντικά 
στοιχεία της αμερικανικής κουλτούρας, όπως οι νέον πινακίδες, τα drive-through 

εστιατόρια και τα drive-in σινεμά. Τις δεκαετίες του 1920 και 1930 έγινε ο δρόμος 

διαφυγής για τους μεγαλύτερους εγκληματίες της χώρας, όπως ο Αλ Καπόνε, ο Ντίλινγκερ, 
η Μπόνι κι ο Κλάιντ. Επικίνδυνος και γοητευτικός, αυτός ο δρόμος προσελκύει ταξιδιώτες 

που θέλουν να γνωρίσουν την αμερικανική επαρχεία. Εμπνέει ευρηματικά ταξίδια. Ταξίδια 

με σκοπό την ανακάλυψη του άγνωστου, που μόνο οι τολμηροί μπορούν να 
ακολουθήσουν. 

 

 

 



Πρόγραμμα Εκδρομής 

 
1η ημέρα: Αθήνα – Σικάγο 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, τελευταίες οδηγίες και πτήση για το Σικάγο με τις κορυφαίες 

αεροπορικές εταιρίες που συνεργάζεται το γραφείο μας. Χτισμένο πάνω στον ομώνυμο 

ποταμό και τα παρακλάδια του, στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν, το Σικάγο αποτελεί το 
σταυροδρόμι των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεμάτη συναυλιακούς χώρους, παγκοσμίου φήμης 

μουσεία, θέατρα, πάρκα, κτήρια μοντέρνας αρχιτεκτονικής, εικονικά αξιοθέατα, μνημεία και 

δημόσια γλυπτά, αυτή η πόλη δεν χρειάζεται συστάσεις. Γνωστή κι ως “Πόλη των Ανέμων”, 
φιλοξένησε το διαβόητο Αλ Καπόνε κατά τη δεκαετία του ’20. Το μαγικό και πρωτοποριακό 

Σικάγο είναι το σπίτι της κωμωδίας, της τζαζ και της μπλουζ, ενώ διαθέτει μερικά από τα 

καλύτερα εστιατόρια και χώρους διασκέδασης στην Αμερική. Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: Σικάγο – Ξενάγηση 

Στη σημερινή ημέρα θα γνωρίσουμε αυτή τη μεγάλη πόλη του Βορρά, τη Δεύτερη πόλη 

όπως την ονομάζουν πολλοί, την πόλη των καναλιών και της λίμνης Μίσιγκαν. Είναι 

πρωτεύουσα της πολιτείας του Ιλινόις, επονομαζόμενη κι ως Πόλη των Ανέμων. Θα δούμε 

τα λαμπρά νεοκλασικά οικοδομήματα της πόλης και θα ανακαλύψουμε το λόγο για τον 
οποίο της δίνουν και το όνομα White City (φωτεινή πόλη). Θα γνωρίσουμε από κοντά το 

Magnificent Mile στη Λεωφόρο Μίσιγκαν. Ακόμα, θα δούμε τον ουρανοξύστη John Hancock 

Center με το παρατηρητήριό του, το Water Tower και το Νέιβι Πιέρ. Στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε προς το Grant Park, το οποίο αποτελεί το κυριότερο από τα πολλά πάρκα 

της πόλης έκτασης 1.212 στρεμμάτων, όπου διεξάγεται και το Φεστιβάλ Μουσικής 

Λολαπαλούζα, καλεσμένοι του οποίου είναι ονόματα διεθνούς φήμης. Εκεί βρίσκεται το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με μερικές από τις πιο πολύτιμες συλλογές του κόσμου, το Sears 

Tower κι η ελληνική συνοικία Greek Town με τα περίφημα εστιατόρια. Το απόγευμα 

μπορείτε να πάρετε το τσάι σας στο Russian Tea Time και να απολαύσετε το γεύμα σας στο 

πολυτελές περιβάλλον του. Μία ακόμα πρόταση είναι να επισκεφτείτε το Wilis Tower και να 
απολαύσετε τη συναρπαστική θέα σε ολόκληρο το Σικάγο από την κορυφή του. Για τους 

πιο τολμηρούς υπάρχει η δυνατότητα να βγείτε στο The Ledge στην κορυφή του κτιρίου, 

ένα γυάλινο κιβώτιο που αιωρείται πραγματικά στο κενό. Μην παραλείψετε στο τέλος της 
ημέρας να δοκιμάσετε πίτσα, για την οποία φημίζεται η πόλη. Οι πίτσες είναι με αφράτη  

ζύμη κι ένα βουνό υλικών στα τεράστια και γευστικά κομμάτια. Οι μερίδες στο Σικάγο είναι 

τόσο γενναιόδωρες, όσο κι οι άνθρωποι που τις σερβίρουν. 

 
 



3η ημέρα: Σικάγο (Ελεύθερη ημέρα) 

Ελεύθερη ημέρα. Τη σημερινή ημέρα 
σας προτείνουμε να την αξιοποιήσετε 

στο Νέιβι Πιέρ, έναν πολυχώρο 

αναψυχής, ο οποίος βρίσκεται στο 

κέντρο του Σικάγο κατά μήκος των 
ακτών της λίμνης του Mίσιγκαν. 

Λειτούργησε πρώτη φορά το 1916 ως 

πολεμική βάση, αργότερα όμως άλλαξε 
τελείως χαρακτήρα και στέγασε τα 

κτίρια του Πανεπιστημίου του Ιλινόις. 

Αξίζει να ανεβείτε στη ρόδα, η οποία 
ήταν η πρώτη στο κόσμο κι έχει ύψος 

45,7 μέτρα, εισιτήρια για την οποία 

μπορείτε  να προμηθευτείτε κατευθείαν 

από το γραφείο μας.  
Διαφορετικά, μπορείτε να ακολουθήσετε μία περιήγηση μέσα στα 25 χρόνια της ιστορίας 

του Πρωταθλήματος. Πρόκειται για ένα tour, το οποίο ξεκίνησε το 2020, μέσω του οποίου 

οι οπαδοί θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο United Center σε επιλεγμένες 
ημερομηνίες. Αποκτήστε πρόσβαση στη μεγαλύτερη αρένα της Βόρειας Αμερικής, στο σπίτι 

των Chicago Bulls, όπου υπάρχει και το άγαλμα του Michael Jordan ή διαφορετικά, του 

θρύλου του μπάσκετ που μπορούσε να ‘‘πετάξει’’. Μία ακόμα ιδέα για τη σημερινή ημέρα 
είναι η επιλογή μίας κρουαζιέρας προκειμένου να θαυμάσετε την ακτογραμμή του Σικάγο 

και να απολαύσετε τη φανταστική θέα προς αυτό και προς τα πιο σημαντικά του αξιοθέατα. 

Φυσικά μπορείτε να επωφεληθείτε της ευκαιρίας να δείτε την πόλη από ψηλά και να 

κλείσετε από το γραφείο μας εισιτήρια για μία μοναδική πτήση με ελικόπτερο στον αέρα 
Σικάγου.   

 

 
4η ημέρα: Σικάγο - Σπρίνγκφιλντ (Ιλινόις) – Ξενάγηση 

Πρωινό κι αναχώρηση για το Σπρίνγκφιλντ του Ιλινόις. 

Αυτή η επαρχιακή πόλη σηματοδοτεί την αρχή του 
ταξιδίου μας κατά μήκος του Route 66. Η πόλη φημίζεται 

για τη μακρά σχέση της με τον Αβραάμ Λίνκολν, ο οποίος 

έζησε σε αυτή. Στη διαδρομή μέχρι το Σπρίνγκφιλντ θα 

περάσουμε από το Gemini Giant, το Bunyan Giant και το 
μικρό, γεμάτο πολύχρωμες τοιχογραφίες Πόντιακ. Άφιξη 

στο Σπρίνγκφιλντ και ξενάγηση στα πιο σημαντικά 

αξιοθέατά του. Ξεκινάμε με το σπίτι του Αβραάμ Λίνκολν, 
το οποίο αποτελεί ένα εθνικό, ιστορικό αξιοθέατο. 

Συνεχίζοντας την ξενάγηση, θα επισκεφτούμε το Old State 

Capitol, το πέμπτο κτίριο του Καπιτωλίου που χτίστηκε για 

την πολιτεία του Ιλινόις των ΗΠΑ. Σχεδιασμένο σε 
ελληνικό στιλ, χρησιμοποιήθηκε από το 1840 μέχρι το 

1876. Η περιήγηση αλλάζει ρυθμό και κατευθυνόμαστε στο 

Βοτανικό Κήπο Washington Park. Εδώ θα παρατηρήσουμε 
όμορφα, τροπικά φυτά , έναν κήπο με τριαντάφυλλα κι 

υπαίθριους κήπους με κάκτους.  

 
 

 



Για το απόγευμα, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Thomas Rees Memorial Carillon, ένα  

πύργο 12 ορόφων που λειτουργεί ως παρατηρητήριο. Η καλύτερη ώρα είναι κατά τη δύση 
του ηλίου, όπου θα δείτε την πόλη από ψηλά, απολαμβάνοντας τα όμορφα χρώματα της 

δύσης. Εναλλακτικά, επιλέξτε το Illinois State Museum, ένα μουσείο γεμάτο εκθέματα με 

θέμα τις τέχνες, την ανθρωπολογία και τη φυσική ιστορία. 

 
5η ημέρα: Σπρίνγκφιλντ (Ιλινόις) 

Ελεύθερη ημέρα. Για τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε να εξερευνήσετε τα μουσεία της 

πόλης. Ξεκινήστε με το Abraham Lincoln Presidential Library and Museum, ένα μουσείο 
αρχικά αφιερωμένο στον Αβραάμ Λίνκολν. Έπειτα, προστέθηκαν εκθέματα σχετικά με τους 

μεγαλύτερους προέδρους των ΗΠΑ. Είναι ένα ενδιαφέρον ταξίδι στην ιστορία της χώρας και 

των σημαντικότερων ανθρώπων της. Αν είτε λάτρεις της Αφροαμερικανικής ιστορίας, 
επισκεφθείτε το Μουσείο Αμφροαμερικανικής Ιστορίας Springfield and Central Illinois. 

Διαθέτει εκθέματα και πάνω από 700 ηχογραφημένες ιστορίες από το Ιλινόις. Στο Air 

Combat Museum θα θαυμάσετε περισσότερα από 10 αεροπλάνα μάχης. Μερικά από αυτά 

είναι το Stearman C3B του 1928, το Beach AT-11 και το Vought F4U-5N Corsair. Πρόκειται 
για μία από τις πιο κλασικές στάσεις που πραγματοποιούν οι τουρίστες στο Σπρίνγκφιλντ. 

Συνεχίστε την ημέρα σας στο Henson Robinson Zoo, στο οποίο θα δείτε περισσότερα από 

90 είδη ζώων από την Αυστραλία, την Ασία, την Αφρική και την Αμερική.  Θεωρείται από 
τους καλύτερους ζωολογικούς κήπους της πολιτείας και διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις. 

Για όσους αναζητούν τα ιστορικά κτήρια της πόλης, αξίζει να κατευθυνθείτε προς το 

Executive Mansion, το οποίο αποτέλεσε κατοικία πολλών σπουδαίων κυβερνητών. Σήμερα 
χρησιμοποιείται ως κέντρο εκδηλώσεων και συνεδρίων. Από το 1976 έχει καταχωρηθεί στο 

Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Μερών και μπορείτε να ακολουθήσετε τις ξεναγήσεις που 

πραγματοποιούνται στο εσωτερικό του. Ολοκληρώστε την ημέρα σας στο Lincoln Tomb, το 

μαυσωλείο της οικογένειας Λίνκολν. Είναι ένας ιστορικός χώρος, τον οποίο επισκέπτονται οι 
τουρίστες, αποτίοντας φόρο τιμής στο μεγάλο ηγέτη. 

 

6η ημέρα: Σπρίνγκφιλντ (Ιλινόις) – Σαιντ Λούις 
Πρωινό κι αναχώρηση για το μαγευτικό Σαιντ Λούις. 

Χαρακτηρίζεται ως η «Πύλη εισόδου προς τη Δύση» κι 

είναι η μεγαλύτερη πόλη του Μισούρι. Η ξενάγηση 
ξεκινάει από το Old Cathedral, έναν καθεδρικό ναό 

εξαιρετικής ομορφιάς. Το εσωτερικό του κοσμούν 

περίπλοκα μωσαϊκά. Έπειτα, κατευθυνόμαστε στο σπίτι 

του Scott Jopline, ενός από τους μεγαλύτερους 
Αφροαμερικανούς συνθέτες και πιανίστες. Η ξενάγηση 

συνεχίζεται στο Market Street, ένα δρόμο γεμάτο 

ιστορικά κτήρια. Στην αριστερή πλευρά του δρόμου θα 
συναντήσουμε το Busch Stadium, ένα γήπεδο 

μπέιζμπολ που χωράει 50.000 θεατές. Άλλα 

ενδιαφέροντα κτήρια που θα δούμε είναι το Kiel Auditorium και το Δημαρχείο. Η ξενάγηση 

ολοκληρώνεται στο Geteway Arch, το σύμβολο της πόλης στο National Expantion Memorial 
Park. Διαθέτει παρατηρητήριο στο ψηλότερο σημείο του από όπου μπορείτε να δείτε την 

πόλη. 

Μετά την ξενάγηση εξερευνήστε το Laumeier Sculpture Park, ένα πάρκο γεμάτο αγάλματα. 
Ακόμη, διαθέτει εσωτερικό εκθεσιακό χώρο με προσωρινές εκθέσεις. Εναλλακτικά, επιλέξτε 

το Magic House, ένα μουσείο για παιδιά, με εκθέματα σχετικά με τη φυσική, τις 

επικοινωνίες και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εξερευνήστε και τους τρεις ορόφους του 
μουσείου και κατευθυνθείτε στην καφετέρια για ένα υγιεινό σνακ. 

 

 



7η ημέρα: Σαιντ Λούις – Ελεύθερη ημέρα 

Ελεύθερη ημέρα και για σήμερα σας προτείνουμε 
μία επίσκεψη στο θεματικό πάρκο Six Flags. Δέκα 

εκπληκτικές διαδρομές με τραίνο, παραστάσεις, 

αξιοθέατα κι ένα υδάτινο πάρκο, αποτελεί ιδανικό 

προορισμό για όλες τις ηλικίες. Συχνά θα 
συναντήσετε φεστιβάλ τα οποία συγκεντρώνουν 

χιλιάδες επισκέπτες. Απολαύστε μία ημέρα 

διασκέδασης κι ανεμελιάς στο πάρκο Six Flags. 
Εναλλακτικά, ξεκινήστε τη μέρα σας στο Forest 

Park, ένα από τα πιο όμορφα δημόσια πάρκα 

στην πόλη.  Θα βρείτε λίμνες, λιβάδια, ρυάκια και 
πολλά δέντρα, ενώ φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό 

πουλιών και ζώων. Ακόμα, εδώ θα συναντήσετε το Ιστορικό Μουσείο του Μισούρι, το 

Μουσείο Τέχνης και το Κέντρο Επιστημών του Σαιντ Λούις, αλλά κι ένα ζωολογικό κήπο. Αν 

σας αρέσει η φύση, συνεχίστε την ημέρα σας στο Βοτανικό Κήπο του Μισούρι, γνωστό κι 
ως Κήπο του Shaw. Είναι ο πιο παλιός βοτανικός κήπος των ΗΠΑ κι αποτελεί Εθνικό 

Ιστορικό Αξιοθέατο. Περιλαμβάνει  πολλούς, διαφορετικούς κήπους – εσωτερικούς κι 

εξωτερικούς – και φυτά από όλο τον κόσμο. Αν επιθυμείτε να αφιερώσετε την ημέρα σας 
για να πραγματοποιήσετε κάποια ψώνια, τότε κατευθυνθείτε στο St. Louis Union Station, 

μία περιοχή γεμάτη μαγαζιά με αντίκες του 1980, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα. Ιδανική 

περιοχή είναι και το The Loop στο κέντρο της 
πόλης, το οποίο διαθέτει περίπου 140 μαγαζιά με 

βιβλία, κρασιά, ρούχα, είδη σπιτιού κι έπιπλα. Αν 

προτιμάτε τα εμπορικά κέντρα, επιλέξτε το St. 

Louis Mills, κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης, με 
αμέτρητες επιλογές σε επώνυμες μάρκες κι 

εξαιρετικές τιμές. Για το βράδυ σας προτείνουμε 

να επισκεφθείτε τη Συμφωνική Ορχήστρα του 
Σαιντ Λούις και να παρακολουθήσετε μία από τις 

εκπληκτικές παραστάσεις της βραβευμένης με 

Γκράμι ορχήστρας. 
 

 

8η ημέρα: Σαιντ Λούις - Σπρίνγκφιλντ (Μισούρι) 

Πρωινό κι αναχώρηση με προορισμό το Σπρίνγκφιλντ του Μισούρι. Πρώτη στάση το 
Meramec Caverns, ένα σύστημα σπηλαίων μήκους 7,5 χιλιομέτρων. Δημιουργήθηκε από τη 

διάβρωση του νερού κατά το πέρασμα εκατομμυρίων χρόνων και διαθέτει 7 επίπεδα. Θα 

ξεναγηθούμε στο Δωμάτιο του Κρασιού, με το γνωστό «Τραπέζι Κρασιού», ύψους 1,8 
μέτρων, και στο Δωμάτιο Καθρεφτών, με τη λίμνη βάθους περίπου μισού μέτρου που 

αντανακλά την οροφή του σπηλαίου. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας στο Route 66 με 

επόμενη στάση το Εθνικό Δάσος Mark Twain, μία όμορφη απόδραση στη φύση που θα μας 

χαλαρώσει. Διαθέτει μονοπάτια για πεζοπορία, ενώ δίνει και τη δυνατότητα να ιππεύσετε 
άλογο. Τα ποτάμια κι οι λίμνες του ενδείκνυνται για κανό και καγιάκ. Ελεύθερος χρόνος για 

να απολαύσουμε τη φύση. Το απόγευμα άφιξη στο Σπρίνγκφιλντ του Μισούρι. Τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
 

 

 
 

 

 



9η ημέρα: Σπρίνγκφιλντ (Μισούρι) – Ξενάγηση 

Σήμερα θα εξερευνήσουμε το Σπρίνγκφιλντ του 
Μισούρι, το οποίο συνδυάζει τη γοητεία της μικρής 

πόλης με τον ενθουσιασμό της μεγαλούπολης. 

Είναι γνωστό πως εδώ γεννήθηκε το Route 66. Η 

ξενάγηση ξεκινάει από το Home of Missouri, 
γνωστό κι ως Pythian Castle. Χτισμένο το 1913 

από τους Ιππότες της Πυθίας, μία αδελφική 

οργάνωση και μυστική κοινότητα, και 
χρησιμοποιήθηκε ως ορφανοτροφείο και 

γηροκομείο. Αυτό το αριστούργημα γοτθικής 

αρχιτεκτονικής έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό 
Μητρώο Ιστορικών Μερών των ΗΠΑ. Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας στο Wilson’s Creek 

National Battlefield. Εδώ πραγματοποιήθηκε η Μάχη του Wilson’s Creek, μία από τις πιο 

ιστορικές μάχες κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, τον Αύγουστο του 1861. 

Ελεύθερος χρόνος για όσους θέλουν να πραγματοποιήσουν μία βόλτα στον καταπράσινο, 
ιστορικό χώρο. Μέσα στο πάρκο βρίσκεται και το Μουσείο του Εμφυλίου Πολέμου, για 

όσους ενδιαφέρονται να το επισκεφθούν. Η ξενάγηση ολοκληρώνεται στο Bass Pro Shops 

Outdoor World, ένα από τα αγαπημένα αξιοθέατα των τουριστών. Είναι το πρώτο από τα 
πολλά Bass Pro πολυκαταστήματα στις ΗΠΑ και τον Καναδά, στο οποίο μπορείτε να 

προμηθευτείτε αθλητικό εξοπλισμό, ρούχα και παπούτσια σε πολύ καλές τιμές. 

Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μία παράσταση στο Landers Theatre, 
ένα ιστορικό κτήριο του 1909. Φιλοξενεί παραστάσεις διαφόρων ειδών κι αξίζει σίγουρα να 

το επισκεφθείτε. Εναλλακτικά, παρακολουθήστε σε μία μουσική εκδήλωση στο Gallioz 

Theatre. Για τους λάτρεις του μπάσκετ, επιλέξτε έναν αγώνα στο JQH Arena, έδρα της 

ανδρικής και της γυναικείας ομάδας Missouri State Bears. Μην παραλείψετε να κλείσετε τα 
εισιτήριά σας από νωρίς, καθώς εξαντλούνται γρήγορα. 

 

10η ημέρα: Σπρίνγκφιλεντ (Μισούρι) – Οκλαχόμα Σίτυ 
Αναχώρηση το πρωί με προορισμό την Οκλαχόμα Σίτυ. Στο δρόμο θα συναντήσουμε μερικά 

από τα πιο όμορφα αξιοθέατα του Route 66. Πρώτη στάση το Red Oaks II, μία φανταστική 

πόλη χτισμένη κατ’ εικόνα του Red Oaks, το οποίο καταστράφηκε κατά το Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Διαθέτει μεταλλουργείο, εστιατόριο, σούπερ μάρκετ, φυλακή, σχολείο, δημαρχείο 

και πολλά σπίτια. Ελεύθερος χρόνος για εξερεύνηση 

της πόλης. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για το 

Totem Pole Park, ένα πάρκο στην κομητεία Rodger 
της Οκλαχόμα. Εδώ βρίσκονται 11 αντικείμενα κι 

ένα κτήριο διάσπαρτα σε μία έκταση 57.000 

τετραγωνικών μέτρων. Διαθέτει το μεγαλύτερο 
τοτέμ στον κόσμο. Ζωντανά χρώματα κι έντονες 

φιγούρες χαρακτηρίζουν τα τοτέμ του πάρκου. 

Σύντομη ξενάγηση κι ελεύθερος χρόνος για 

φωτογραφίες. Επόμενη στάση στο Route 66 είναι το 
Blue Whale of Catoosa. Πρόκειται για μία 

παραθαλάσσια δομή στο σχήμα φάλαινας κι είναι 

ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα του αυτοκινητόδρομου. Η περιοχή διαθέτει 
τραπέζια για πικνίκ, άμμο και σωσίβια για όσους επιλέξουν να κάνουν μία βουτιά. Τελευταία 

στάση πριν από την Οκλαχόμα Σίτυ είναι το Pop’s Soda Ranch, ένα αναψυκτήριο-

βενζινάδικο, το οποίο σερβίρει περισσότερα από 700 είδη αναψυκτικών. Το εντυπωσιακό σε 
αυτό το σημείο είναι το μπουκάλι ύψους 20 μέτρων στο εξωτερικό του, διακοσμημένο με 

φώτα LED. Τα φώτα ανάβουν με τη δύση του ηλίου και το θέαμα είναι εκπληκτικό. Αργά το 

απόγευμα άφιξη στην Οκλαχόμα Σίτυ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 



11η ημέρα: Οκλαχόμα Σίτυ – Ξενάγηση 

Η ξενάγηση στην εκλεκτική Οκλαχόμα Σίτυ 
ξεκινάει από το Καπιτώλιο της πόλης. Πρόκειται 

για έναν χώρο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής, ο 

οποίος φιλοξενεί τοιχογραφίες και πίνακες με 

θεματολογία από τον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
τον πόλεμο της Κορέας και του Βιετνάμ. Σήμερα 

στεγάζει τους κυβερνητικούς εκπροσώπους της 

πολιτείας κι είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες 
στάσεις. Εν συνεχεία θα θαυμάσουμε την 

εκπληκτική ομορφιά του Παλιού Καθεδρικού Ναού 

St. Joseph. Ο έμπειρος ξεναγός μας θα μας 
ενημερώσει για την ιστορία αυτού του ναού κι 

έπειτα θα έχουμε χρόνο για να την εξερευνήσουμε 

μόνοι μας. Επόμενη στάση το Stockyard City. Εδώ θα βιώσουμε την Άγρια Δύση, καθώς η 

περιοχή μοιάζει βγαλμένη από ταινία western. Θα έχουμε χρόνο για να περπατήσουμε τους 
δρόμους της, να ψωνίσουμε καουμπόικες μπότες και καπέλα και να απολαύσουμε έναν 

καφέ. Η ξενάγηση συνεχίζεται στο National Cowboy and Western Heritage Museum, ένα 

μουσείο αφιερωμένο στους ιθαγενείς Αμερικανούς. Τα εκθέματά του περιλαμβάνουν έργα 
τέχνης, αντικείμενα των καουμπόιδων κι όπλα. Ολοκληρώνοντας την ξενάγησή μας, 

κατευθυνόμαστε στο Εθνικό Μνημείο και Μουσείο της Οκλαχόμα Σίτυ, χτισμένο προς τιμήν 

των θυμάτων, των επιζώντων και των διασωστών της βομβιστικής επίθεσης κατά της 
Οκλαχόμα Σίτυ, τον Απρίλιο του 1995. 

Για το βράδυ, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την περιοχή Bricktown, δίπλα στο ποτάμι. 

Είναι γεμάτη μπαρ κι εστιατόρια, ενώ θα συναντήσετε αμέτρητους ντόπιους και τουρίστες 

να απολαμβάνουν μία βραδινή βόλτα ή ένα καλό γεύμα. 
 

12η ημέρα: Οκλαχόμα Σίτυ – Αμαρίλλο 

Πρωινό κι αναχώρηση για το Αμαρίλλο, το «Κίτρινο Ρόδο του Τέξας». Πρόκειται για μία 
κλασική, απλή και τέλεια πόλη της πολιτείας του Τέξας. Άφιξη κι ελεύθερη ημέρα για να 

την εξερευνήσετε. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Don Harrington Discovery Center 

and Space Theater. Διαθέτει εκθέματα και γκαλερί σχετικά με την επιστήμη και το 
διάστημα, προκαλώντας κι ενθαρρύνοντας τους επισκέπτες μέσα από διάφορες 

δραστηριότητες. Το Ιστορικό Μουσείο του Αμαρίλλο είναι ακόμη μία ενδιαφέρουσα επιλογή, 

με εκθέματα σχετικά με την ιστορία και την εξέλιξη της πόλης. Συχνά φιλοξενεί εκθέσεις με 

αντίκες και φωτογραφίες. Για μία ημέρα διασκέδασης επισκεφθείτε το Splash Amarillo, ένα 
υδάτινο πάρκο γεμάτο νεροτσουλήθες και 

πισίνες. Για το γεύμα σας επιλέξτε το The Big 

Texan, ένα εστιατόριο με εξαιρετικό φαγητό, 
πολλά είδη μπύρας και μεγάλη ποικιλία σε 

κοκτέιλ. Ο λόγος που φημίζεται είναι η 

«Πρόκληση της μπριζόλας 2 κιλών». Ελάχιστοι 

έχουν καταφέρει να την καταναλώσουν στην 
απαιτούμενη ώρα, ωστόσο αρκετοί ταξιδιώτες 

αρέσκονται σε τέτοιου είδους προκλήσεις. Αν 

είστε λάτρεις της όπερας και της κλασικής 
μουσικής, επισκεφθείτε το Amarillo Symphony ή 

το Amarillo Opera σε μία από τις εκπληκτικές 

τους παραστάσεις. 
 

 

 



13η ημέρα: Αμαρίλλο – Αλμπουκέρκη 

Πρωινή αναχώρηση για την Αλμπουκέρκη. Πρώτη 
στάση στο Route 66 είναι το Cadillac Ranch, ένα από 

τα πιο διάσημα έργα της χώρας. Αποτελείται από 10 

αυτοκίνητα Cadillac, βυθισμένα κατά το ήμισυ στη γη 

του Τέξας. Τα αυτοκίνητα στην αρχική τους μορφή 
ήταν μονόχρωμα. Όμως, με την πάροδο του χρόνου 

οι επισκέπτες άφηναν το δικό τους σημάδι σε αυτά. 

Σήμερα αυτή η ταραχή χρωμάτων και γκράφιτι 
προσδίδει μόνο γοητεία σε αυτό το αξιοθέατο. Στη 

συνέχεια κατευθυνόμαστε στο Midpoint Café, το 

οποίο, φαινομενικά, μοιάζει με μία συνηθισμένη 
καφετέρια. Ωστόσο, αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι η τοποθεσία της: βρίσκεται 

ακριβώς στη μέση της διαδρομής μεταξύ Σικάγο και Σάντα Μόνικα, κόβοντας το Route 66 

στη μέση! Σύντομη στάση κι έπειτα συνεχίζουμε το ταξίδι μας με προορισμό το 

Τουκουμκάρι. Πρόκειται για την πρώτη πόλη που θα συναντήσουμε στο Νέο Μεξικό, η 
οποία είναι γεμάτη νέοn πινακίδες και βίντατζ καταστήματα με είδη δώρων. Άφιξη στην 

Αλμπουκέρκη το απόγευμα και χρόνος για ξεκούραση. 

 
14η ημέρα: Αλμπουκέρκη – Ξενάγηση 

Σήμερα θα γνωρίσουμε την Αλμπουκέρκη, 

μία από τις πιο όμορφες πόλεις της πολιτείας. 
Η ξενάγηση ξεκινάει από το Εθνικό Μνημείο 

Πετρογλύφικών, στο οποίο θα δούμε πάνω 

από 15.000 προϊστορικά πετρογλυφικά των 

Αμερικανών Ιθαγενών χαραγμένα σε πέτρες. 
Εδώ φυλάσσονται σημαντικά αξιοθέατα και 

μνημεία των 12.000 χρόνων της ανθρώπινης 

παρουσίας σε αυτό το μέρος. Συνεχίζουμε για 
το Εθνικό Ισπανικό Πολιτιστικό Κέντρο, 

αφιερωμένο στον ισπανικό πολιτισμό, τις 

τέχνες και τις ανθρώπινες επιστήμες. Βρίσκεται στην παραδοσιακή, ισπανική γειτονιά 
Barelas και φιλοξενεί προγράμματα. Εδώ θα μάθουμε για την ισπανική κουλτούρα και στη 

σχέση της με την πολιτεία. Η ξενάγηση ολοκληρώνεται στο Πανεπιστήμιο του Νέου 

Μεξικού, στο κέντρο της πόλης. Χτισμένο το 1889, μοιάζει με τεράστιο πάρκο. Πολλά από 

τα κτήριά του είναι σχεδιασμένα από το διάσημο αρχιτέκτονα John Gaw Meem, ενώ οκτώ 
από αυτά είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Μνημείων.  

Μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου θα συναντήσουμε 

το Μουσείο Ανθρωπολογίας Maxwell, το Μουσείο 
Γεωλογίας και Μετεωριτών, το Νοτιοδυτικό Μουσείο 

Βιολογίας και το Πανεπιστημιακό Μουσείο Τέχνης στο 

Κέντρο Τεχνών, τα οποία έχετε τη δυνατότητα να 

επισκεφθείτε μετά το πέρας της ξενάγησης. Άλλα 
μουσεία της πόλης που αξίζει να επισκεφθείτε είναι 

το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας κι Επιστημών του Νέου 

Μεξικού, το Unser Racing Museum και το Μουσείο 
Τέχνης κι Ιστορίας της Αλμπουκέρκης. Εναλλακτικά, 

κατευθυνθείτε στο ABQ BioPark, στο οποίο θα 

συναντήσετε το Ενυδρείο της Αμπουκέρκης, την 
παραλία Tingley, τους Βοτανικούς Κήπους και το Ζωολογικό Κήπο του Rio Grande. Εδώ θα 

θαυμάσετε εκατοντάδες είδη πουλιών – πολλά εκ των οποίων υπό εξαφάνιση, 

τρομακτικούς καρχαρίες και πολύχρωμες πεταλούδες.  



15η ημέρα: Αλμπουκέρκη – Ουίνσλοου 

Πρωινό κι αναχώρηση για το Ουίνσλοου, μία 
επαρχιακή πόλη της Αριζόνας. Πρώτη στάση 

στο Εθνικό Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους και 

θα απολαύσουμε μία από τις πιο όμορφες 

εικόνες του ταξιδίου μας. Φιλοξενεί 
απολιθώματα ηλικίας άνω των 200 

εκατομμυρίων ετών και διαθέτει μία από τις 

μεγαλύτερες και πιο όμορφες συγκεντρώσεις 
απολιθωμένου ξύλου κι αρχαιολογικούς 

χώρους που θυμίζουν έρημο. Συνεχίζουμε το 

ταξίδι μας στην Αριζόνα για να 
πραγματοποιήσουμε ακόμη μία στάση στο Εθνικό Πάρκο Homolovi, ένα χώρο που 

διατηρούνται περισσότεροι από 300 αρχαιολογικοί χώροι στους οποίους έμεναν ιθαγενείς. 

Θα μάθουμε για την ενδιαφέρουσα ιστορία της περιοχής και θα δούμε αρχαία αντικείμενα, 

εργαλεία, κεραμικά είδη κι ερείπια της πόλης. Μόλις μερικά λεπτά μακριά βρίσκεται η πόλη 
Ουίνσλοου. Η ξενάγησή μας ξεκινά από το ιστορικό κέντρο, στο οποίο θα απολαύσουμε την 

ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα, όμορφες τοιχογραφίες και γραφικές γραμμές 

τραίνων. Συνεχίζουμε για το Standin’ on the Corner Park, γνώριμο από το τραγούδι των 
Eagles, “Take it easy”. Οι περισσότεροι επισκέπτες της 

πόλης έρχονται για να βγάλουν μία φωτογραφία με τα 

αγάλματα των Glenn Frey και Jackson Browne, των 
ερμηνευτών του τραγουδιού. 

Το απόγευμα είναι ελεύθερο για να απολαύσετε την 

πόλη. Εξερευνήστε την εγκαταλελειμμένη πόλη Two 

Guns κι αγοράστε τα σουβενίρ σας από εδώ. 
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε το Old Trails Museum, το 

πιο δημοφιλές μουσείο της πόλης. Για το βράδυ 

επιλέξτε ένα εστιατόριο μεξικανικής κουζίνας, για τα 
οποία φημίζεται το Ουίνσλοου. 

 

 
16η ημέρα: Ουίνσλοου – Φλάγκσταφ 

Αναχώρηση για το Φλάγκσταφ με ενδιάμεση στάση στο Μετεωρικό Κρατήρα της Αριζόνα. 

Πρόκειται για τον καλύτερα διατηρημένο μετεωρικό κρατήρα στον κόσμο. Είναι το 

εντυπωσιακό αποτέλεσμα μίας σύγκρουσης που 
συγκλόνισε τη Νοτιοδυτική Αμερική πριν από 

περίπου 50.000 χρόνια με την ενέργεια 

περισσότερων από 20 εκατομμύρια τόνων ΤΝΤ. Η 
επίσκεψη εδώ είναι μία εκπαιδευτική εμπειρία σε ένα 

όμορφο, φυσικό περιβάλλον. Θα επισκεφθούμε το 

Κέντρο Επισκεπτών του Μετεωρικού Κρατήρα που 

βρίσκεται στο χείλος του. Διαθέτει αίθουσα 
προβολής ταινιών, εσωτερική θέα, αντικείμενα κι 

εκθέματα από τον κρατήρα. Έπειτα συνεχίζουμε το 

ταξίδι μας προς το καταπράσινο Φλάγκσταφ. 
 

 

 
 

 

 



17η ημέρα: Φλάγκσταφ – Ξενάγηση 

Σήμερα θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας στο 
Ιστορικό Κέντρο της πόλης, μία ιδιαίτερη 

περιοχή γεμάτη μαγαζιά, εστιατόρια, νέον 

φώτα και μπαρ. Εδώ χτυπά η καρδιά της 

πόλης. Ο έμπειρος ξεναγός μας θα μας 
οδηγήσεις ανάμεσα στα ιστορικά κτήρια 

εξαιρετικής αρχιτεκτονικής που βρίσκονται 

στο Ιστορικό Κέντρο. Μερικά από τα πιο 
γνωστά είναι το Hotel Monte Vista, το 

Orpheum Theater, το Weatherford Hotel και 

το Babbitt Brothers Building. Έπειτα θα 
κατευθυνθούμε στο Walnut Canyon National 

Monument, ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα 

της πόλης. Εδώ τα αρχαία σπίτια των 

Σιγκαπούα κατακλύζουν τα απότομα τείχη του φαραγγιού.  Για να φτάσουμε στα αρχαία 
σπίτια και να απολαύσουμε τη θέα θα ακολουθήσουμε το Island Trail. Πρόκειται για ένα 

εύκολο μονοπάτι που προσφέρει εκπληκτική θέα καθ’ όλη τη διαδρομή. 

Για το απόγευμα σας προτείνουμε να κατευθυνθείτε προς την Πλατεία Heritage. Συχνά 
φιλοξενεί φεστιβάλ, ενώ θα συναντήσετε πολλούς μουσικούς του δρόμου που να 

ομορφύνουν τη βόλτα σας. Απολαύστε έναν καφέ ή το ποτό σας εδώ. Εναλλακτικά, 

επισκεφθείτε το παρατηρητήριο Lowell, στο οποίο ανακαλύφθηκε ο Πλούτωνας. Είναι το 
ιδανικό μέρος για να μάθετε για το διάστημα και τις νέες ανακαλύψεις που γίνονται σε 

αυτό. 

 

18η ημέρα: Φλάγκσταφ – Γκραντ Κάνυον 
Πρωινό κι αναχώρηση για το Γκραντ Κάνυον, 

με ενδιάμεσο σταθμό στην πόλη Ουίλλιαμς. 

Πρόκειται για μία μικρή, επαρχιακή πόλη της 
Αριζόνα. Ελεύθερος χρόνος για να τη 

γνωρίσετε. Θαυμάστε το Williams Depot, 

ταΐστε ένα ελάφι στο Grand Canyon Deer 
Farm, επισκεφθείτε το μουσείο Pete’s Route 

66 Gas Station και δείτε από κοντά μερικά 

αεροπλάνα στο μουσείο Fame Air. Είναι μία 

πόλη με ευχάριστο κλίμα, φιλικούς 
ανθρώπους κι όμορφους δρόμους. Έπειτα, θα 

συνεχίσουμε το ταξίδι μας για το Γκραντ 

Κάνυον. Σμιλεύτηκε μέσα στους αιώνες από 
τον ποταμό Κολοράντο και τους ανέμους. Το 

Μεγάλο Φαράγγι είναι ίσως το σημαντικότερο γεωλογικό φαινόμενο σε όλη την Αμερική. Τα 

χρώματά του είναι αχνά, το μέγεθός του εξωπραγματικό κι η θέα του εκπληκτική. 

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται λίγο έξω από το Γκραντ Κάνυον. 
Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσουμε το υπέροχο αυτό θέαμα και ξεκούραση. 

 

 
 

 

 
 

 

 



19η ημέρα: Γκραντ Κάνυον – Ξενάγηση 

Σήμερα θα γνωρίσουμε το Γκραντ Κάνυον, ένα γεωλογικό θαύμα. Η ξενάγησή μας ξεκινάει 

από τη γυάλινη γέφυρα Skywalk. Έχει σχήμα πετάλου και βρίσκεται 326 μέτρα πάνω από 

το Γκραντ Κάνυον, προσφέροντας εκπληκτική θέα σε ένα από τα Επτά Φυσικά Θαύματα του 

Κόσμου. Συνεχίζουμε για το σημείο Eagle, στο οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε 
χορούς Αμερικανών Ιθαγενών στο αμφιθέατρο, να επισκεφθούμε το χωριό των Αμερικανών 

Ιθαγενών και να ψωνίσουμε σουβενίρ. Το σημείο αυτό πήρε το όνομά του από τη φυσική 

μορφή του βράχου που θυμίζει αετό. Έπειτα, κατευθυνόμαστε στο σημείο Guano, το οποίο 
διαθέτει μία από τις πιο εκπληκτικές θέες στο φαράγγι. Εδώ υπάρχει καφετέρια στην οποία 

μπορούμε να απολαύσουμε ένα γρήγορο καφέ συνοδεία μίας θέας που κόβει την ανάσα. Η 

ξενάγηση ολοκληρώνεται στο ράτζο Hualapai, μία παλιά πόλη της δύσης. Εδώ μένουν οι 
ινδιάνοι Hualapai, οι οποίοι κατοικούν στο Γκραντ Κάνυον εδώ και πολλές γενιές. 

Προσφέρει μοναδικές εμπειρίες, καθώς μπορείτε να απολαύσετε παραστάσεις 

καουμπόηδων, μαγειρικής και βόλτες με τραίνο. Μιλήστε με τους κατοίκους του ινδιανικού 

χωριού και μάθετε τη συναρπαστική ιστορία τους. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μετά από μία από τις πιο όμορφες εμπειρίες του ταξιδίου μας. 

 

20η ημέρα: Γκραντ Κάνυον – Λας Βέγκας 
Αναχώρηση για την πόλη των τυχερών παιχνιδιών και της διασκέδασης. Άφιξη, μεταφορά 

και 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 το συνοδό σας 

στον κεντρικό δρόμο της πόλης, τη Στρήπ  ή 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 για να σας οδηγήσει με τον τρόπο του στο δικό του Casino. Εδώ, μέχρι και το 

κάπνισμα... επιτρέπεται! 
 

 

 
 

 



21η ημέρα: Λας Βέγκας – Ξενάγηση 

Ξεκινώντας την ημέρα μας, έχουμε ελεύθερο πρωινό όπου σας προτείνουμε μία  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 κι άλλες 200 και πλέον 

επώνυμες μάρκες σε απίστευτα χαμηλές 
τιμές. Το απόγευμα θα ξεκινήσουμε με 

τον ξεναγό μας μία περιήγηση σε αυτήν 

τη λαμπερή πόλη της διασκέδασης, των 
καζίνο, των θεαμάτων και της 

πολυτέλειας. Στην περιήγηση μας θα 

μάθουμε πως απέκτησε αυτή τη φήμη η 
πόλη, έχοντας καταφέρει να είναι πόλος 

έλξεις τόσων τουριστών. Θα 

περπατήσουμε στη Στρηπ, γνωστή κι ως 

η περιοχή που είναι συγκεντρωμένα τα 
περισσότερα υπερπολυτελή ξενοδοχεία - 

καζίνο που δεσπόζουν κι 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 τη συνοδεία μουσικής. Στη συνέχεια θα κάνουμε ένα ταξίδι 

ανά τον κόσμο, καθώς ξενοδοχεία στο Λας Βέγκας αποτίνουν φόρο τιμής σε διάσημα 

αξιοθέατα. Επομένως στη βόλτα μας αυτήν θα πάρουμε μία 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 κι ακροβατικές παραστάσεις, μάγους και 

καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης. Αν πάλι θέλετε να κινηθείτε ελεύθερα, θα βρείτε πλήθος 

μπαρ για να απολαύσετε το ποτό σας. Καλή διασκέδαση! 
 

22η ημέρα: Λας Βέγκας – Λος Άντζελες 

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 μία από τις ομορφότερες παραλίες της Καλιφόρνια, τη γνωστή 
Σάντα Μόνικα. Έπειτα από μία μικρή στάση για φωτογραφίες κατευθυνόμαστε στο 

ξενοδοχείο μας, έχοντας πάρει μία καλή πρώτη γεύση από την  εντυπωσιακή Καλιφόρνια. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



23η ημέρα: Λος Άντζελες – Ξενάγηση 

Η σημερινή ξενάγηση μας 
επιφυλάσσει εκπλήξεις. Το Λος 

Άντζελες  δεν είναι μία πόλη 

σαν αυτές που έχετε συνηθίσει 

να βλέπετε. Είναι μία πόλη με 
πολλές πόλεις, μία 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 Κινεζικό 

Θέατρο όπου παρουσιάζονται οι 

πρεμιέρες των 
κινηματογραφικών ταινιών κι 

όπου γνωστοί καλλιτέχνες από το χώρο του θεάματος έχουν αφήσει τα αποτυπώματα τους. 

Θα νιώσουμε κι εμείς "σταρ", όταν θα περπατήσουμε στο πεζοδρόμιο που υπάρχουν τα 
οριχάλκινα αστέρια του “walk of fame”, ενώ θα δούμε και το Kodak 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  για μία 

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. 
 

24η 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. Μία από αυτές είναι να την περάσουμε στον κόσμο της 
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 κι πολλές ακόμη δραστηριότητες του μαγικού βασιλείου, τη 
βραδινή ηλεκτρική παρέλαση κλπ. Όλα θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη μας, 

ενώ υπάρχουν πολλά μέρη όπου θα μπορέσουμε να φάμε, ανάλογα με τις προτιμήσεις μας. 

Το φαντασμαγορικό θέαμα ολοκληρώνεται με τις παρελάσεις των ηρώων της Ντίσνεϋ, το 

Fantasmic επάνω στη λίμνη, αλλά και τα βεγγαλικά. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας.  

 

 
 

 

 
 

 



Μία άλλη πρόταση είναι η κλασική εκδρομή 

στο  Σαν Ντιέγκο, τη νοτιότερη πόλη της 
Καλιφόρνια, κοντά στα μεξικάνικα σύνορα. Θα 

ακολουθήσουμε την πανέμορφη παραλιακή 

διαδρομή, αρχίζοντας από το Λονγκ Μπιτς, 

όπου θα δούμε το ρωσικό υποβρύχιο Scorpion 
και το παλαιό Υπερωκεάνιο Κουήν Μαίρη Ι, το 

οποίο σήμερα έχει μετατραπεί σε χώρο 

γαμήλιων δεξιώσεων, ξενοδοχείο και φυσικά, 
μουσείο. Συνεχίζουμε περνώντας τις 

Χάντικτον Μπιτς, Νιούπορτ  Μπιτς, Λαγκούνα 

Μπιτς και Σαν Κλεμέντε. Στη διαδρομή θα 
δούμε πώς δημιουργούνται καινούργιοι οικισμοί καθώς η περιοχή συνεχώς εξελίσσεται. Θα 

φθάσουμε στο Σαν Ντιέγκο, τη 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, μία περιοχή που έχει διαμορφωθεί με καταστήματα, καφέ κι 
εστιατόρια. Από εκεί, αφού διασχίσουμε τη μεγάλη γέφυρα, από όπου θα δούμε ένα τμήμα 

του Ναύσταθμου της πόλης, θα φθάσουμε στο νησί Coronado, μία 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 κατί 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! 

 

25η – 26η ημέρα: Λος Άντζελες – Αθήνα 
Τελευταία ημέρα του ταξιδιού μας. Μεταφορά και πτήση για την Αθήνα με ενδιάμεσο 

σταθμό. Άφιξη στην Αθήνα. Πλημμυρισμένοι από τα τόσα πολλά που γνωρίσαμε στο ταξίδι 

μας και με μία γλυκιά νοσταλγία για όσα αφήσαμε πίσω μας, ευχόμαστε γρήγορα να 
επαναλάβουμε το μαγικό αυτό ταξίδι ή κάποιο σαν κι αυτό. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Περιλαμβάνονται:  

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 

 24 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* κεντρικότατα  

 Εισιτήριο εισόδου και ελληνόφωνη ξενάγηση στο Meramic Caverns 

 Περιήγηση στο Cadilac Ranch 
 Εισιτήριο εισόδου και ελληνόφωνη ξενάγηση στο National Cowboy and Western Heritage 

Museum 

 Ελληνόφωνες ξεναγήσεις σε κάθε πόλη όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 
 Επίσκεψη στο Python Castle 

 Περιήγηση στο Εθνικό Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους 

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

 Επίσκεψη στον Μετεωρικό Κρατήρα της Αριζόνα 

 Ξενάγηση στο Walnut Canyon National Park 

 Beverly Hills & Walk of fame στο Λος Άντζελες 
 Μεταφορές από και προς  UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD 

 Δυνατότητα προαγοράς εισιτηρίων από το γραφείο μας σε ειδικές χαμηλότερες τιμές για 

τα αγώνες NBA, παραστάσεις κι εισιτήρια θεματικών πάρκων και μουσείων 
 Ελληνόφωνος αρχηγός - ξεναγός καθημερινά 

 Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εντός Αμερικής 

 Φ.Π.Α , Ταξιδιωτικά έντυπα, ταξιδιωτικός οδηγός Η.Π.Α. 
 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 ταξιδίων 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:  

 Εισιτήρια συγκοινωνιών (μετρό κλπ.) κατά τις περιηγήσεις 

•   Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στον ξεναγό της     

εκδρομής (δείτε τιμοκατάλογο) 

•   Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

 


