
 

 

Νέα Υόρκη 

 

Ο ομφαλός της γης, η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Η μεγαλούπολη που έδωσε το όνομά της 

στο όνειρο και την υπερβολή. Πρόκειται για την πιο φωτογραφημένη πόλη του κόσμου, γεμάτη 

φώτα, κόσμο και ταξί. Στην εκδρομή σας στη Νέα Υόρκη έχετε συνεχώς την αίσθηση πως ζείτε 

σε μία από τις ταινίες του σινεμά. Θέατρα, αγορές, μουσεία, θεάματα πάσης φύσεως, καφέ κι 

εστιατόρια. Τα πάντα συνωμοτούν για να αποπλανήσουν ακόμη και τον πιο συντηρητικό 

επισκέπτη της. Δείτε από κοντά το κτήριο στο οποίο έζησαν τα «Φιλαράκια». Απολαύστε τα 

μοναδικά κάπκεϊκς στο ζαχαροπλαστείο που επέλεγε η γυναικοπαρέα του Sex and the City.  Στη 

θρυλική «New York – New York» των μιούζικαλ και των θεατρικών παραστάσεων, όλα 

λειτουργούν σαν καλοκουρδισμένο εργοστάσιο ιδεών. Θυμίζει μία γιγαντιαία γεννήτρια 

ενέργειας, προόδου και τάσεων που ακατάπαυστα δίνει παλμό στο απροσδόκητο. Το ταξίδι σας 

στη Νέα Υόρκη θα χαράξει μοναδικές εικόνες στο μυαλό σας. Η συνοικία του Θεάτρου, η Times 

Square, το Rockefeller Center, η Δημόσια Βιβλιοθήκη και το Flatiron Building θα σας 

ενθουσιάσουν. Η θολωτή οροφή και οι μαρμάρινες σκάλες προσελκύουν εκατομμύρια 

επισκέπτες. Ο μεγαλόπρεπος, νεογοτθικός Καθεδρικός ναός του Αγίου Πατρικίου δεν πρέπει να 

λείπει από την εκδρομή σας στη Νέα Υόρκη. Δίπλα στέκει το μοντέρνο, μαύρο γυάλινο κέντρο 

του Ωνασείου. Το πασίγνωστο Σέντραλ Παρκ, γεμάτο δραστηριότητες και εκδηλώσεις, 

προσφέρει μία πράσινη νότα στο ταξίδι σας στη Νέα Υόρκη. Το Χάρλεμ, γνωστό και ως Μέκκα 

των αφροαμερικανών της Νέας Υόρκης, φιλοξενεί το Apollo Theater. Στη σκηνή του έχουν 

ανέβει όλοι οι ημίθεοι της τζαζ, αλλά κι ο Michael Jackson. Είναι η πόλη με τα χίλια πρόσωπα 

που όλοι γνωρίσαμε μέσα από τις ταινίες. Συνδύασε το όνομά της με «το όνειρο» και τη 

φαντασία του μοντέρνου ανθρώπου. Ανακαλύψτε την πρωτεύουσα του κόσμου και 



εξερευνήστε τις γειτονιές του Μανχάταν στο ταξίδι σας στη Νέα Υόρκη. Εδώ συγκεντρώνονται 

άνθρωποι με ανησυχίες από όλο τον κόσμο, αναζητώντας την επιτυχία και την αναγνώριση. 

Ωστόσο, μόνο ο νικητής παίρνει το «Μεγάλο Μήλο». 

 

 

 

Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτερες εποχές για να επισκεφθείτε τη Νέα Υόρκη είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο. 

Ωστόσο ιδανικό είναι και το καλοκαίρι καθώς έχει ήπιες θερμοκρασίες. Ιδανικοί μήνες να είναι ο 

Μάιος κι από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Το φθινόπωρο στα πάρκα της 

πόλης μπορείτε να απολαύσετε τα χρώματα των δέντρων καθώς πέφτουν τα φύλλα τους. 

Φυσικά, τα Χριστούγεννα η Νέα Υόρκη βάζει τα καλά της και μαγεύει τους επισκέπτες της. 

 

 

 Νέα Υόρκη – Θερμοκρασία 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) -3 -2 2 7 12 18 20 20 16 10 5 0 

Μεγ(°C) 4 5 10 16 22 26 29 28 24 18 12 6 

 

 

  

 Με μία ματιά 

 

 Περπατήστε ή κάντε ποδήλατο στο Σέντραλ Παρκ 

 Ανεβείτε σε έναν ουρανοξύστη 

 Ψωνίστε στην 5η Λεωφόρο 

 Παρακολουθήστε μία παράσταση Μπρόντγουεϊ 

 Εξερευνήστε το Μουσείο Μετροπόλιταν 

 Επισκεφθείτε την Τσάινα Τάουν 

 Απολαύστε ένα γεύμα στη Little Italy 

 Πραγματοποιήστε μία κρουαζιέρα στο Έλις Άιλαντ και το Άγαλμα της Ελευθερίας 

 Φωτογραφήστε το Flatiron Building 

 Επισκεφθείτε το Σταθμό Γκραντ Σέντραλ 

 Δείτε από κοντά τη Γουώλ Στριτ, το κέντρο της παγκόσμιας οικονομίας και το χάλκινο 

άγαλμα του ταύρου 

 Πιείτε ένα ποτό στο Soho 

 Επισκεφθείτε το Σημείο Μηδέν, το μνημείο αφιερωμένο στα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου 

 Παρακολουθήστε έναν αγώνα ΝΒΑ 

 Βγάλτε φωτογραφέις στη φημισμένη Times Square 

 Επισκεφθείτε το Μπρούκλιν και βγάλτε μοναδικές φωτογραφίες στο DUMBO 

 Πετάξτε πάνω από αυτή την πανέμορφη πόλη 

 Παρακολουθήστε έναν αγώνα ΝΒΑ 

 Απολαύστε ένα γεύμα σε ένα από τα παραδοσιακά steakhouses της πόλης. 

 

 

 

 



Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Η.Π.Α. 

 Γλώσσα: Αγγλικά 

 Ζώνη Ώρας: -7 

 Νόμισμα: Δολάρια Αμερικής  

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 11 ώρες απευθείας πτήση 

 

 

 

Χάρτης Προορισμού 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Την πόλη εξυπηρετεί άριστα διαμορφωμένο συγκοινωνιακό σύστημα που 

περιλαμβάνει μετρό και λεωφορεία. Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα συναντήσετε 

πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, επιλέξτε για τη 

μετακίνησή σας κάποιο ταξί ή uber. 

 Συνάλλαγμα:  Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο 

πριν την αναχώρησή σας από την Ελλάδα. Στα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital 

Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και 

την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα με τη σχετική ένδειξη. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στη Νέα Υόρκη, να προμηθευτείτε μία sim 

κάρτα από το αεροδρόμιο. Τα κόστη περιαγωγής στην Αμερική είναι αρκετά υψηλά*. 

Φυσικά, τα περισσότερα ξενοδοχεία, καφετέριες κι εστιατόρια διαθέτουν δωρεάν σύνδεση 

στο διαδίκτυο.  
 

*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο. 

 
 

 

 

 

 

 



Συνδυάστε το ταξίδι σας στη Νέα Υόρκη με: 

 

 Καταρράκτες Νιαγάρα 

 Ουάσινγκτον 

 Μαϊάμι 

 Ορλάντο 

 Νέα Ορλεάνη 

 Λας Βέγκας 

 Λος Άντζελες 

 Σαν Φρανσίσκο 

 Χιούστον 

 Ντάλλας 

 Μπαχάμες 

 Τορόντο 

 Χαβάη 

 Κούβα 

 Σικάγο 

 Πλάγια ντελ Κάρμεν 

 Τζαμάικα 

 Δομινικανή Δημοκρατία 

 

 

 

Δραστηριότητες 

 

 

1) Άγαλμα της Ελευθερίας 

 

Το Άγαλμα της Ελευθερίας είναι το σήμα κατατεθέν 

των Η.Π.Α. Αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές 

στάσεις που θα πραγματοποιήσετε σε αυτό το 

ταξίδι. Υπάρχουν κρουαζιέρες που θα σας φέρουν 

αρκετά κοντά για να το δείτε. Εναλλακτικά μπορείτε 

να  αποβιβαστείτε το Liberty Island για να 

θαυμάσετε το μεγαλείο του από κοντά. Το ύψος 

του Αγάλματος της Ελευθερίας χωρίς τη βάση 

είναι 46,5 μέτρα, ενώ με τη βάση αγγίζει τα 93 

μέτρα. Όπως είναι ευρέως γνωστό, το κολοσσιαίο 

άγαλμα δώρισαν οι Γάλλοι στους Αμερικανούς το 

1885. Στο δεξί χέρι κρατά έναν πυρσό, ενώ στο αριστερό μία πλάκα που αναγράφει την 

ημερομηνία ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών (04/07/1776). 

 

 

 

 

 

 

 



2) Highline 

 

Το 2009 μετέτρεψαν ένα κομμάτι ατελείωτων 

γραμμών τραίνου σε αυτό το πανέμορφο δημόσιο 

πάρκο. Σήμερα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή 

αξιοθέατα της Νέας Υόρκης. Συνδυάζοντας 

καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, φυτά, λουλούδια κι 

εκπληκτική θέα στην πόλη, προσφέρει μία 

απόδραση στη φύση με μία αστική νότα. Σε μικρή 

απόσταση θα βρείτε το Vessel, ένα κτήριο που 

μοιάζει με κυψέλη. Η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ η 

όψη του εντυπωσιάζει. 

 

 

3) Μουσεία 

 

Η Νέα Υόρκη είναι γεμάτη μοναδικά μουσεία. 

Κλείστε τα εισιτήρια των μουσείων και εξερευνήστε 

όλο τον κόσμο μέσα από αυτά. Το Μουσείο Τέχνης 

Metropolitan είναι το μεγαλύτερο μουσείο στον 

κόσμο. Διαθέτει τεράστια συλλογή έργων τέχνης, 

ιστορικών αντικειμένων, φωτογραφιών κι άλλων 

εκθεμάτων από όλους τους σπουδαίους 

πολιτισμούς. Το Μουσείο Guggenheim 

εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική του κι η συλλογή 

του περιλαμβάνει ιμπεριαλιστικά, μετα-

ιμπεριαλιστικά και σύγχρονα έργα τέχνης. Το 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους, με απολιθώματα και σκελετούς, 

εκθέματα από όλες τις εποχές και τον κόσμο. Φυσικά, το πρόσφατα ανακαινισμένο MOMA 

φιλοξενεί έργα σύγχρονης – και περίεργης – τέχνης κι είναι ιδανικός προορισμός για τους 

λάτρεις της. Καλό είναι να έχετε αγοράσει τα εισιτήρια των μουσείο πριν την άφιξή σας, καθώς 

θα συναντήσετε μεγάλες ουρές στα εκδοτήρια. 

 

 

4) Θαυμάστε τη θέα 

 

Η Νέα Υόρκη είναι μία πόλη που αξίζει να δείτε από 

ψηλά. Διαθέτει τρεις ουρανοξύστες: Στα βόρεια της 

πόλης θα βρείτε το Top of the Rock με θέα στο 

Σέντραλ Παρκ και την υπόλοιπη πόλη. Θαυμάστε 

στο κέντρο της τον ιστορικό ουρανοξύστη Empire 

State Building. Στο Νότια Μανχάταν θα βρείτε το 

υπερσύγχρονο One World Observatory με θέα στη 

γέφυρα του Μπρούκλιν και την υπόλοιπη πόλη. 

Μοναδική εμπειρία προσφέρει κι η πτήση με 

ελικόπτερο, στην οποία θα βιώσετε την υπέρτατη 

εμπειρία. Κατά τη διάρκεια της πτήσης θα δείτε την 

πόλη και τα αξιοθέατά της από μία μοναδική οπτική. 



5) 9/11 Memorial 

 

Εκεί που κάποτε έστεκαν οι Δίδυμοι Πύργοι σήμερα 

δεσπόζουν δύο συντριβάνια θυμίζοντας το 

τραγικό γεγονός της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Γύρω 

από αυτά θα βρείτε χαραγμένα τα ονόματα των 

θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης. Δίπλα είναι 

το Μουσείο 9/11 Memorial. Φυλάσσει όσα 

σώθηκαν από τους πύργους και τα προσωπικά 

αντικείμενα όσων εργάζονταν σε αυτά.  

 

 

 

 

 

6) Αγώνες NBA 

 

Κλείστε τα εισιτήρια των αγώνων NBA, δείτε από 

κοντά τους θρύλους του μπάσκετ και 

παρακολουθήστε τους μεγαλύτερους αγώνες του 

κόσμου. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται το Madison 

Square Garden, έδρα των New York Knicks και της 

ομάδας χόκεϊ New York Rangers. Αν επισκέπτεστε 

την πόλη την περίοδο των αγώνων, μην 

παραλείψετε να παρακολουθήσετε από κοντά 

έναν αγώνα NBA. Πρόκειται για ένα υπερθέαμα και 

το κλίμα μέσα στο γήπεδο θα σας συνεπάρει. Τα 

εισιτήρια για τους αγώνες NBA είναι δυσεύρετα, οπότε φροντίστε να εξασφαλίσετε τις θέσεις 

σας από νωρίς. 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 

 Hot Dog 

 

Ένα αληθινό hot dog στη Νέα Υόρκη πρέπει να 

είναι τραγανό στο εξωτερικό και ζουμερό στο 

εσωτερικό. Θα το βρείτε στην απλή του μορφή – 

λουκάνικο, κέτσαπ ή μουστάρδα (ή και τα δύο), 

αλλά και με διάφορες παραλλαγές. Με onion rings, 

πατάτες, τυρί ή διάφορες σως. Η πόλη είναι γεμάτη 

καντίνες για να τα δοκιμάσετε, ενώ πολλά 

εστιατόρια σερβίρουν αυτό το λαχταριστό φαγητό. 

 

 

 

 



  Cheesecake 

 

Αν δοκιμάσετε το αληθινό cheesecake της Νέας 

Υόρκης, οι απομιμήσεις του υπόλοιπου κόσμου 

δεν θα μπορούν να συγκριθούν. Τραγανό 

μπισκότο, σπιτική κρέμα, φρέσκα φρούτα, 

μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού και σοκολάτα. 

Οι επιλογές είναι απεριόριστες κι οι γεύσεις θα σας 

μαγέψουν. Αν είστε λάτρεις των γλυκών, 

συνδυάστε το με ένα μιλκσέικ και απογειώστε το 

επιδόρπιό σας. 

 

 

 

 

 Σέντραλ Παρκ 

 

Ο τέλειος τρόπος για να χαλαρώσετε και να 

αποφύγετε τα πλήθη είναι να περάσετε τη μέρα 

σας στο Σέντραλ Παρκ. Διαθέτει πολλά μονοπάτια 

για περπάτημα ή τρέξιμο, ποδηλατόδρομους, 

λίμνες κι ένα ζωολογικό κήπο. Έχει έκταση 

μεγαλύτερη των 150 οικοδομικών τετραγώνων. 

Συχνά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μπορείτε να 

παρακολουθήσετε δωρεάν συναυλίες και 

θεατρικές παραστάσεις. Οι Νεοϋορκέζοι το 

επιλέγουν τις ηλιόλουστες μέρες για να κάνουν 

πικνίκ σε μία από τις καταπράσινες εκτάσεις του πάρκου. 

 

 

 Times Square 

 

Ανεξαρτήτως της ώρας που θα επιλέξετε να 

επισκεφθείτε την Times Square, θα είναι γεμάτη 

τουρίστες. Διαθέτει κάποια μαγαζιά για να 

ψωνίσετε και καντίνες. Παρόλο που δεν θα βρείτε 

Νεοϋορκέζους να κάνουν τη βόλτα τους εδώ, 

παραμένει ένα καταπληκτικό μέρος. Θαυμάστε 

τους διαφημιστικούς πίνακες, τα φώτα και τον 

κόσμο που κυκλοφορεί, από την κορυφή των 

κόκκινων σκαλιών στο κέντρο της. Σε αυτό το 

σημείο θα καταλάβετε πραγματικά πόσοι 

άνθρωποι κυκλοφορούν στη Νέα Υόρκη. 

 

 

 

 

 



 Ψωνίστε οικονομικά 

 

Macy’s, Bloomingdale’s, Saks, 5η Λεωφόρος. Είναι 

σίγουρα δελεαστικά τα ψώνια σε περιοχές που 

ψωνίζουν κι οι πρωταγωνιστές των ταινιών και των 

σειρών που παρακολουθούμε. Ωστόσο, μπορείτε 

να κάνετε πολύ πιο οικονομικά τα ψώνια σας σε 

εμπορικά κέντρα λίγο έξω από το Μανχάταν. 

Επιλέξτε το Woodbury Common Premium Outlets, 

ένα ανοιχτό εμπορικό κέντρο που θυμίζει χωριό, ή 

το The Mills στο New Jersey. Αν δεν έχετε 

μεταφορικό μέσα, αυτά τα εμπορικά κέντρα 

διαθέτουν λεωφορεία για τη μεταφορά σας. 

 

 

 

 Παραστάσεις Μπρόντγουεϊ 

 

Οι θεατρικές σκηνές στο δρόμο Μπρόντγουεϊ 

φιλοξενούν κάθε χρόνο τις πιο διάσημες 

παραστάσεις στον κόσμο. Μερικές από αυτές είναι 

το Φάντασμα της Όπερας, το Σικάγο, το Αλαντίν 

και το Lion King. Μία επίσκεψη στη Νέα Υόρκη 

χωρίς να παρακολουθήσετε μία παράσταση 

Μπρόντγουεϊ θεωρείται μισή. Η πόλη συχνά 

χαρακτηρίζεται ως η «Πρωτεύουσα του Θεάτρου». 

Εντυπωσιακά κοστούμια, εκπληκτικά σκηνικά και 

μοναδικές ερμηνείες υπόσχονται να αιχμαλωτίσουν 

το μυαλό και την καρδιά σας. Τα εισιτήρια για τις 

καλύτερες παραστάσεις Μπρόντγουεϊ εξαντλούνται γρήγορα. Μην παραλείψετε να τα 

αγοράσετε πριν την αναχώρησή σας. 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Ο χαρακτηρισμός «η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ» 

δεν είναι τυχαίος. Περιοχές όπως η Tribecca, το 

Soho και η Little Italy συγκεντρώνουν τα κορυφαία 

νυχτερινά κέντρα, μπαρ και κλαμπ. Αν θέλετε να 

βιώσετε μία βραδιά όπως οι Αμερικάνοι, 

διασκεδάστε σε ένα τζαζ μπαρ. Μοναδική εμπειρία 

είναι και να χαλαρώσετε με ένα ποτό στο μπαρ 

στους τελευταίους ορόφους ενός ουρανοξύστη. 

 

 

 

 



Μονοήμερες εκδρομές από τη Νέα Υόρκη 

 

 

 Ουάσινγκτον 

 

Πρόκειται για την πόλη που επέλεξαν ως 

πρωτεύουσα της Ομοσπονδίας και εντυπωσιάζει 

με τη μεγαλόπρεπη κι ήρεμη δύναμή της. Είναι 

χτισμένη δίπλα στον ποταμό Ποτόμακ και τον 

παραπόταμο Ανακόστια. Δείτε από κοντά το 

Καπιτώλιο, το Λευκό Οίκο, τη Βιβλιοθήκη του 

Κογκρέσου και την πισίνα αντανάκλασης του 

διάσημου Οβελίσκου. Εξερευνήστε την Εθνική 

Πινακοθήκη και το Εθνικό Μουσείο Αεροναυτικής 

και Διαστήματος. Εδώ δεν κυριαρχούν οι 

ουρανοξύστες. Την πόλη χαρακτηρίζει η 

πολυφυλετική ανθρώπινη παρουσία, η υποδειγματική αστική οργάνωση και οι ανοιχτοί 

ορίζοντες. 

 

 

 Βοστώνη 

 

Η Βοστώνη αποτελεί την έδρα των διάσημων 

Πανεπιστημίων της Έρευνας και της Τεχνολογίας. 

Τα κτήρια βικτωριανού ύφους της προσδίδουν μία 

μοναδική γοητεία. Εδώ είναι το Πανεπιστήμιο του 

Χάρβαρντ και το MIT. Περπατήστε στην πλατεία 

Copley και θαυμάστε από κοντά την εκκλησία Old 

North, τον πύργο Prudential και το Government 

Center. Μία επίσκεψη αξίζει και το Symphony Hall 

με την πασίγνωστη Συμφωνική Ορχήστρα της 

Βοστώνης. 

 

 

 Φιλαδέλφεια και κοινότητα Amish 

 

Η Φιλαδέλφεια είναι γνωστή κι ως «Πόλη της 

Αδελφικής Αγάπης». Εδώ θα δείτε από κοντά την 

περίφημη Liberty Bell, ένα από τα σύμβολα της 

ελευθερίας της Αμερικής. Περπατήστε στον 

παλαιότερο κατοικημένο δρόμο της χώρας, τον 

Elfreth’s Alley. Έπειτα ξεκινήστε για την περιοχή 

Λάνκαστερ, η οποία φιλοξενεί την κοινότητα Amish 

και γνωρίστε τον ιστορικό μεσαίωνα. Μάθετε για 

τον τρόπο ζωής αυτής της κοινότητας, απολαύστε 

μία βόλτα με άμαξα στην περιοχή κι εξερευνήστε το 

Amish Marketplace. 


