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Διάρκεια: 15 ημέρες 
Αναχωρήσεις: Συμβουλευτείτε τιμοκατάλογο 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΒΟΣΤΩΝΗ 

Τορόντο – (Κατ' Νιαγάρα) – Μόντρεαλ (Κεμπέκ) – Ουάσινγκτον  

- Νέα Υόρκη - Βοστώνη 
 

Τορόντο: Είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του Καναδά και η πρωτεύουσα της 
επαρχίας του Οντάριο. Η πόλη είναι χτισμένη στην βόρεια όχθη της λίμνης Οντάριο. Ο 

Δήμος του Τορόντο έχει πληθυσμό 2.500.000.- κατοίκους, ενώ στην ευρύτερη 
μητροπολιτική περιοχή του Τορόντο κατοικούν 5.500.000 άτομα. Το Τορόντο είναι το 
κεντρικό σημείο της πιο πυκνοκατοικημένης περιοχής του Καναδα. Περίπου το ένα τέταρτο 

των Καναδών κατοικεί στην περιοχή και περίπου ένας στους έξι Καναδούς  εργάζεται εντός 
των ορίων της πόλης του Τορόντο. Το Τορόντο σήμερα είναι η οικονομική πρωτεύουσα του 

Καναδά και αποτελεί ένα από τα πλέον «πολυπολιτισμικά» αστικά κέντρα του κόσμου.  
            

Μοντρεαλ: Το Μόντρεαλ τα έχει όλα στον υπερθετικό. Είναι μια καταπληκτική πόλη Οι 
ντόπιου το λένε « Joie de vivre” - “joy of life’ και αυτό εκφράζουν. Έχει φανταστική 
ατμόσφαιρα και το ταπεραμέντο τους δεν θα το βρει κανείς πουθενά άλλού. Είναι ένα μίγμα 

Βορειοαμερικανικού δυναμισμού και εκλεπτυσμού του παλαιού κόσμου. Απολαύστε την ζωή 
της πόλης που συνεχίζει καθημερινά την ροή της. Το κοσμοπολίτικο Μόντρεαλ, η δεύτερη 

σε πληθυσμό πόλη του Καναδά μετά το Τορόντο, η μεγαλύτερη «γαλλόφωνη » πόλη του 
κόσμου μετά το Παρίσι, είναι μια πόλη κτισμένη στο νησί Μόντρεαλ και αυτό είναι πολύ 

σημαντικό. Είναι μια πόλη, ένα νησί και που θα μπορούσε κανείς να πει ότι έρχεται δεύτερη 
μετά την  Νέα Υόρκη, το Χονκ Κόνγκ, την Σιγκαπούρη, την Βενετία και το Μαϊάμι.(έτσι 
τουλάχιστον λένε στο Μόντεαλ). Γέφυρες ενώνουν το νησί και από τις δύο πλευρές. Η 

Παλαιά πόλη  ξαφνιάζει τον επισκέπτη, μοιάζει να είναι μια ξένη πόλη στην Βόρειο-
Αμερικάνικη Ήπειρο και γι’ αυτό πολλά έργα του Χόλιγουντ έχουν γυριστεί εδώ, για λόγους 

οικονομίας, τάχα ότι είναι το Παρίσι ή η Ρώμη.  
 

Κεμπέκ: Ιστορική πόλη του Καναδά και πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. H παλαιά 
πόλη του Κεμπέκ (Vieux Quebec), είναι η μόνη πόλη της Βορείου Αμερικής της οποίας τα 
τείχη διατηρούνται σε αρίστη κατάσταση. 

 Η πόλη ισορροπεί πάνω στον βράχο Cap Diamant, δίπλα στο ποτάμι του Αγίου Λαυρεντίου 
προς τις εκβολές του, απέναντι από το γοητευτικό  νησί Il d’ Orleans. Βρίσκεται σε 

στρατηγική θέση με πλήρη θέα της γύρω περιοχής. Πανέμορφη πόλη με ιστορία πάνω από 
400 χρόνια, με καταπληκτική αρχιτεκτονική. Η Unesco το 1989 την ανεκήρυξε « Μνημείο 
της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιά». Παρά την ισχυρή Αγγλική διοίκηση η πόλη δεν 

έχασε ποτέ τον Γαλλικό της χαρακτήρα κάτι που διατηρεί μέχρι και σήμερα. Η μεγαλύτερη 
γιορτή της πόλης είναι το Χειμερινό Καρναβάλι που ο κόσμος επί δέκα ημέρες ξεναγείται 
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στα πελώρια αγάλματα από χιόνι, γίνονται λεμβοδρομίες στον μισό-παγωμένο ποταμό και 
χορεύουν στους δρόμους. 
 

Βοστώνη: Η περίφημη ιστορική πόλη με τους γεναίους κατοίκους οι οποίοι πρώτοι 

εξεγέρθηκαν εναντίων των Άγγλων με το «Πάρτυ του τσαγιού» για την ανεξαρτησία της 
Αμερικής. Ο ιστορικός περίπατος του  Freedom Trail σε περνάει μέσα από τρείς αιώνες 

ιστορίας της πόλεως, Faneuil Hall, Boston Common, Paul Revere House είναι μερικά από τα 
πολύ σημαντικά για την ιστορία της Αμερική σημεία της διαδρομής. Πόλη που διακρίθηκε 
στην οικονομία, το εμπόριο, τα Πανεπιστήμιά της που βρίσκονται μεταξύ των πρώτων, 

αλλά και για τις διάφορες αθλητικές της ομάδες που διακρίνονται σε πολλά σπόρ.    
 

New York City: Η πόλη με τα χίλια πρόσωπα που έδωσε το όνομά της στο όνειρο και την 
υπερβολή.  Γνωρίστε μαζί μας τη Νέα Υόρκη την πιό φωτογραφημένη πόλη του κόσμου, τη 

θρυλική μεγαλούπολη των ΗΠΑ. Ανακαλύψτε εσείς την πρωτεύουσα του κόσμου. 
Εξερευνήστε τις γειτονιές του Μανχάταν. Οι πιό γνωστές εικόνες της Νέας Υόρκης 

προέρχονται από την συνοικία Θεάτρου, την Time Square με τις τεράστιες πινακίδες νέον, 
το Rockefeller Center, ένα σύμπλεγμα από ουρανοξύστες και κήπους, την Diamond Row 
την συνοικία των διαμαντιών που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 30, το κτήριο της 

Paramount, το κτήριο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης και το Carnegie Hall έναν από τους πλέον 
σημαντικούς συναυλιακούς χώρους, Ο σταθμός Grand Central με τη θολωτή οροφή και τις 

μεγαλοπρεπείς μαρμάρινες σκάλες του, το Empire State Building, το Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης με τους νέους λαμπερούς χώρους μετά την πρόσφατη ανακαίνιση εκ βάθρων, ο 
νεογοτθικός Καθεδρικός ναός του Αγίου Πατρικίου ακουμπάει λες στον ουρανό όπως 

στέκεται  δίπλα στο μοντέρνο μαύρο γυάλινο κέντρο του Ωνασείου, το ξενοδοχείο Waldorf 
Astoria διαχρονικό σύμβολο κομψότητος 
 

Ουάσιγκτον DC: H πόλη που την διάλεξαν να είναι η πρωτεύουσα της Ομοσπονδίας και να 

εντυπωσιάζει με την μεγαλόπρεπη και ήρεμη δύναμή της, δίπλα στον ποταμό Ποτόμακ και 
τον παραπόταμό του Ανακόστια. Όλα θα σας ενθουσιάσουν, το National Mall με τις 
ανοικτές εκδηλώσεις  τις λίμνες που έγιναν  ειδικά για να καθρεφτίζονται  σ’ αυτές τα 

πανέμορφα κτήρια και τα μνημεία, η  πόλη που διάλεξε για πρωτεύουσα ο Τζωρτζ 
Ουάσιγκτον αλλά που δεν έζησε σ’ αυτήν και σχεδίασε ο Pierre Charles L’ Enfant. 

 
Πρόγραμμα Εκδρομής 

 

1η ημέρα: Αθήνα – Τορόντο  
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο  Ελ. Βενιζέλος με πτήση για Τορόντο την μεγαλύτερη πόλη 

του Καναδά. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Μια γνωριμία με την πόλη το βράδυ, θα 
μας δώσει μια πρώτη γεύση της.   

 
2η ημέρα: Τορόντο – Καταρράκτες Νιαγάρα (Ξενάγηση) - Τορόντο 
Αναχώρηση μετά το πρόγευμα για τους καταρράκτες Νιαγάρα που σχηματίζονται από τον 

ποταμό Νιαγάρα. Το θαύμα αυτό τς φύσεως λειτουργεί μέσα στο πρώτο Πάρκο που 
δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ και λίγο αργότερα στον Καναδά και τις δίδυμες πόλεις που 

λειτουργούν για να εξυπηρετούν τον τουρισμό. Θα δούμε το" πέταλο "και τους 
Αμερικάνικους καταρράκτες από την πλευρά του Καναδά και θα καταλάβουμε γιατί είναι 
τόσο διάσημοι. Βλέπουμε τους πύργους Μinolta, Skylon, το Clifton Hill. Στη συνέχεια 

επιστρέφουμε  στο Τορόντο, από τη ονειρεμένη διαδρομή μας δίπλα στο ποτάμι, μέσα από 
πανέμορφα τοπία, αμπελώνες που σε καλούν στους δρόμους του κρασιού, ιστορικά 

φρούρια και την πρώτη πρωτεύουσα του Καναδά με το Βρετανικό στυλ σαν ζωγραφιά 
Niagara on the Lake. Αναχωρούμε με δυσκολία και ενώ αρχικά βλέπουμε εκτάσεις με 
οπωροφόρα δένδρα, το τοπίο αλλάζει, βιομηχανικές  μοντέρνες πόλεις εναλλάσσονται στη 
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διαδρομή μας και  φθάνουμε στην πόλη του Τορόντο με κατεύθυνση το ξενοδοχείο μας.  
Αξίζει να δούμε κάποια θεατρική παράσταση το βράδυ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση.  
 

3η ημέρα: Τορόντο (Ξενάγηση)  
Μετά το πρόγευμα, ξεκινάμε για την ξενάγηση του Τορόντο, του οικονομικού, θεατρικού 
κέντρου αλλά και της μεγαλύτερης πόλεως  του Καναδά. Θα δούμε όλα τα αξιοθέατα, τον 

Πύργο C.N., το περίφημο σύμπλεγμα σταδίου-ξενοδοχείου Rogers Center (πρώην Sky 
Dom), το Δημαρχείο παλαιό και νέο, το περίφημο πολυεπίπεδο εμπορικό κέντρο Eaton 

Center με περισσότερα από 300 καταστήματα. Τα μοντέρνα κτήρια στο κέντρο της πόλεως 
δείγματα της πλούσιας αρχιτεκτονικής του Καναδά, Harbourfront Center στο λιμάνι  που 
βλέπει τα νησιά στην λίμνη Οντάριο, τα περίεργα μουσεία, την Ελληνική Συνοικία του 

Ντάνφορθ (Greektown) κ.λ.π. την υπόγεια πόλη. Το βράδυ διασκεδάστε βλέποντας μία 
θεατρική παράσταση ή ανεβείτε στον πύργο CN προκειμένου να δείτε φωτισμένο το 

Τορόντο από ψηλά  και να φάτε στο 360 περίφημο ρεστωραν  του.  
 
4η ημέρα: Τορόντο – Μόντρεαλ   

Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την πόλη του Μόντρεαλ τη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη 
του Καναδά.Το νησί Μόντεαλ στην επαρχία Κεμπέκ, στην συμβολή των ποταμών Οτάβα και 

Αγίου Λαυρεντίου σημαντικό λιμάνι  της χώρας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Αργότερα περπατήστε με τον ξεναγό σας στην πόλη για να πάρετε μία εικόνα της.  

 
5η ημέρα: Μόντρεαλ (Ξενάγηση)  
Το Μόντρεαλ τα έχει όλα στον υπερθετικό. Αν και είναι μια καταπληκτική πόλη, λένε ότι 

στο Μόντρεαλ, ο ήλιος ανατέλλει στο Νότο. Το γιατί, θα το μάθουμε  επί τόπου. Βλέπουμε 
το παλαιό λιμάνι, την αγορά Bonsecours, το Place Jacque Cartier τον Καθεδρικό Ναό Notre 

Dame, το Δημαρχείο, το ορατόριο του Αγίου Ιωσήφ, το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ,  το 
Mound Royal και το Olympic Complex  όπου  έγινε η ΕΧΡΟ 67 και οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 
1976 και σήμερα η πόλη σφύζει από κόσμο που συγκεντρώνεται για Συνέδρια και για 

Αθλητικά γεγονότα  Το εμπόριο της γούνας έχει παράδοση εδώ. Η τζαζ της Νέας Ορλεάνης 
μαζί με την τοπική μουσική σε τραβούν να σταματήσεις σε κάθε γωνία το ίδιο και τα 

θαυμάσια, σχεδόν Παρισινά καταστήματα και τα κομψά ρεστοράν. Η κοσμοπολίτικη αυτή 
πόλη έχει εξελιχθεί σε πρωτοπόρο βιομηχανικό, εμπορικό και οικονομικό κέντρο.  
 

6η ημέρα:  Μόντρεαλ – Κεμπέκ (προαιρετικά) – Μόντρεαλ  
Μετά το πρόγευμα προτείνουμε εκδρομή στο Κεμπέκ (προαιρετικό ) την πιο γραφική πόλη 

του Καναδά. Βρισκόμαστε στην πόλη που είναι η καρδιά της Γαλλοκαναδικής κουλτούρας. 
Η πόλη μας κατακτά με την ομορφιά της, κτισμένη στην κορυφή ενός βράχου στην εκβολή 
του ποταμού του Αγίου Λαυρεντίου, απέναντι από το νησί της Ορλεάνης, στο κόλπο του 

Αγίου Λαυρεντίου. Η πρωτεύουσα του Κεμπέκ ξεπέρασε προ πολλού τα τείχη της και 
απλώνεται στην γύρο περιοχή. Το  τοπικό κοινοβούλιο δεσπόζει στην μεγάλη Αλέα. Μέσα 

απο τα τείχη της Άνω πόλης όλα είναι διαφορετικά, το Κάστρο του Κεμπέκ, το παλαιό 
Κεμπέκ(Vieux Quebec), που η Unesco το προστατεύει ως θησαυρό παγκοσμίου 
κληρονομιάς. Θα δούμε την πλατεία των Όπλων( Place D’Arme), την βασιλική της 

Παναγίας του Κεμπέκ, το επιβλητικό  Chateaux Frontenac σήμερα ξενοδοχείο με την 
Terrasse Dufferin τον ξύλινο  δρόμο. Μετά την μικρή περιήγηση στην άνω πόλη θα 

κατέβουμε τις σκάλες για την κάτω πόλη, για το Quartier Petit Champlain  και το παλαιό 
λιμάνι (Vieux Port). Το τελεφερίκ διευκολύνει. Φυσικά υπάρχουν και τα δαιδαλώδη 
δρομάκια που οδηγούν κάτω. Μαγεμένοι από όσα έχουμε δει επιστέφουμε στο Μόντρεαλ. 

Διανυκτέρευση. 
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7η ημέρα: Μόντρεαλ – Ουάσινγκτον 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την Ουάσιγκτον DC. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ προτείνουμε μια βόλτα, στην  

Τζωρτζτάουν. Η περιοχή δίπλα στον Ποτόμακ, είναι πανέμορφη, με το γνωστό 
Πανεπιστήμιο, τα πολλά μικρά και μεγάλα καταστήματα, τα μαγαζιά αλλά και τα κέντρα στα 
οποία μπορεί κάνεις  να φάει. Εδώ μπορείτε επίσης να διασκεδάσετε  στα διάφορα Jazz bars 

της περιοχής. 
 

8η ημέρα: Ουάσιγκτον (Ξενάγηση)  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στην Ομοσπονδιακή Πρωτεύουσα, το 
αντιπροσωπευτικό κέντρο της Ιστορίας των Παραδόσεων και του Γοήτρου του 

Αμερικάνικου Λαού. Θα δούμε τα μνημεία των Αμερικανών Προέδρων Ουάσιγκτον, 
Τζέφερσον, Λίνκολν, την πλατεία Λαφαγιέτ, τον Λευκό Οίκο, το Καπιτώλιο που είναι και το 

κέντρο της πόλεως, το Ανώτατο Δικαστήριο, την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου (κεντρικό 
κτήριο Thomas και δύο γειτονικά), την Εθνική Πινακοθήκη, το Μέγαρο των Εθνικών 
Αρχείων (σε ειδική προθήκη το Πρωτότυπο του Αμερικανικού Συντάγματος και της 

Διακηρύξεως της Ανεξαρτησίας), το Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν και τους τάφους των Κέννεντυ 
στο Άρλιγκτον στην πλευρά της Βιρτζίνια. Ακόμα θα περάσουμε από τα σημαντικότερα 

Υπουργεία, Μουσεία, Τράπεζες, έδρες διεθνών οργανισμών, αλλά και ξενοδοχεία, θέατρα, 
τα κεντρικά γραφεία του FBI αλλά και τον πολύβουο σταθμό των τρένων, τον Union 
Station. Αξιοποιείστε το υπόλοιπο της ημέρας επισκεπτόμενοι Μουσεία που βρίσκονται σε 

κοντινή απόσταση (π.χ. Αέρος Διαστήματος -Φυσικής Ιστορίας ). Για το βράδυ ίσως υπάρχει 
κάποια παράσταση το Κέννεντυ Σέντερ που σας ενδιαφέρει.  

 
9η ημέρα: Ουάσιγκτον - Νέα Υόρκη 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τη θρυλική «New York –New York», η πόλη με τα χίλια 

πρόσωπα που όλοι γνωρίζουμε από τις ταινίες στο σινεμά, που έδωσε το όνομά της στο 
όνειρο και την φαντασία των σύγχρονων ανθρώπων. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας στην καρδιά του Μανχάταν. Αργότερα θα ξεκινήσουμε για πρώτη  
γνωριμία με την  πιο συναρπαστική  πόλη  του πλανήτη. 
 

10η ημέρα: Νέα Υόρκη (Ξενάγηση) – κρουαζιέρα (προαιρετικά) 
Σήμερα πραγματοποιείται η  ξενάγηση των αξιοθέατων για τα οποία φημίζεται η πόλη. Θα 

δούμε το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου με τις καραβέλες του, το Λίνκολν Σέντερ 
(Μετροπόλιταν Όπερα - Φιλαρμονική), το Σέντραλ Παρκ,το κτηρίου όπου έζησε ο John 
Lennon (Ντακότα), το Πανεπιστήμιο Columbia, το μνημείο του στρατηγού Γκραντ, τον 

ποταμό Hudson, το Χάρλεμ και το Apollo theater στην σκηνή του οποίου έχουν ανέβει όλοι 
οι ημίθεοι της τζαζ, την 5η λεωφόρο με τα παγκοσμίως γνωστά μουσεία Γκούγκενχαϊμ, 

Μετροπόλιταν και Φρικ Κολέξιον.H φημισμένη 5η λεωφόρος αποτελεί must see προορισμό 
για τους λάτρεις των αγορών, ειδικά στο κομμάτι της ανάμεσα στην 50ή και την 59η οδό.  
Συνεχίζεται η ξενάγηση μας στην 5η Λεωφόρο, το Ροκφέλερ Σέντερ, την Τάιμ Σκουέρ, το 

Μπρόντγουεϊ όπου τελειώνει η ξενάγηση μας για σήμερα .Για όσους επιθυμούν συνεχίζουμε 
με μια κρουαζιέρα με καράβι γύρω από το νησί του Μανχάταν, όπου μπορείτε να δείτε την 

ενδιαφέρουσα όψη του ποταμού Hudson, τις συνεχώς ανακαινιζόμενες παλαιές προβλήτες, 
το ιστορικό Έλλις Άιλαντ και το Άγαλμα της Ελευθερίας που δεσπόζει στο λιμάνι, από πολύ 

κοντά, το Στέιτεν Άιλαντ και την μεγάλη γέφυρα Βερενζάνο από μακριά, τον αλμυρό East 
river, θα περάσουμε δίπλα από το Λογκ Άιλαντ με το Μπρούκλιν . 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 ευρύτερη περιοχή και φυσικά 
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την διπλανή Πολιτεία του Νew Jersey.Θα έχουμε πλέον μία πολύ καλή γνώση του νησιού 
των κτηρίων αλλά και των Πάρκων που υπάρχουν γύρω από αυτό. Επιστροφή με τα πόδια 

η με ταξί . Για το βράδυ προτείνουμε να δείτε μία από τις πολλές παραστάσεις  Μιούζικαλ 
στα φημισμένα θέατρα του Μπρόντγουεϊ. 

 
11η ημέρα: Νέα Υόρκη (Ξενάγηση) 
Συνεχίζεται η ξενάγηση της πόλης με το Γκρίνουιτς Βίλατζ,το Ηστ Βίλατζ ,Το N.Y.U , το 

Σόχο, τη Μικρή Ιταλία, την Τσάινα Τάουν και Γουωλ Στριτ. Το σημείο μηδέν, τη Γουόλ 
Στρητ, το Οικονομικό Κέντρο, το Μπάτερυ Παρκ όπου θα δούμε το Άγαλμα της Ελευθερίας. 

Θα περάσουμε από την Προβλήτα 17 (South Street Seaport village, Pier 17) από τις 
εγκαταστάσεις της οποίας η θέα προς τον ποταμό East και την κρεμαστή γέφυρα του 
Μπρούκλιν είναι εκθαμβωτική. Θα τελειώσουμε με μία επίσκεψη στο Μέγαρο των 

Ηνωμένων Εθνών.Για απόγευμα, σας προτείνουμε την Προβλήτα 17 που πάντα είναι της 
μέσα στα top της Νέας Υόρκης. Τα καταστήματα της περιοχής, τα ιστιοφόρα, το Μουσείο, 

θα σας κρατήσουν το ενδιαφέρον να μείνετε στην περιοχή και να διασκεδάσετε στα 
διάφορα κέντρα και ρεστοράν της και να απολαύσετε μια διαφορετική όψη της φωτισμένης 
γέφυρας του Μπρούκλιν και το Μπρούκλιν. Η περιοχή προσφέρεται και για την βραδινή σας 

έξοδο καθώς και οι κοντινές περιοχές Soho, Little Italy, Tribecca κ.α. 
 

12η ημέρα: Νέα Υορκη – Βοστώνη  
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την Βοστώνη. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. 

Πρώτη γνωριμία  με την ιστορική πόλη και πρωτεύουσα την Πολιτείας της Μασαχουσέτης 
και της Νέας Αγγλίας της οποίας οι κάτοικοι ονομάζονται Γιάνκηδες και υπερηφανεύονται 
για αυτό. Διανυκτέρευση. 

 
13η ημέρα: Bοστώνη (Ξενάγηση) 

Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για την ξενάγηση της πόλης που δίκαια απόκαλείται 
«Μητέρα της Αμερικάνικης επανάστασης». Θα δούμε όλα τα αξιοθέατα της πόλης που έγινε 
το πασίγνωστο « Tea Party ». Θα θαυμάσουμε τη μαγεία του ποταμού Καρόλου, που 

διασχίζει το Κέϊμπριτζ αυτή την όμορφη Πανεπιστημιούπολη- Προάστιο της Βοστώνης που 
θα την θυμόσαστε για χρόνια, με το Πανεπιστήμιο του  Χάρβαρντ που ιδρύθηκε το 1623 

και φιλοξενεί πάνω από 17.000 σπουδαστές από όλη την χώρα και  το πασίγνωστο Μit ( 
Massachusetts Institute of Technology), το Πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε το 1861 και έχει 
περί τους 10.000 σπουδαστές. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα κατά μήκος του 

φημισμένου  Φρήντομ Τρέηλ  για να δείτε τα αξιοθέατα όπως το σπίτι  του  Πωλ  Ρήβερ, το 
«Λίκνο της Ελευθερίας» και την αγορά του Κουήνσυ.   

 
14 -15η ημέρα: Βοστώνη - Αθήνα  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και μέχρι το μεσημέρι τελευταίες  ελεύθερες ώρες που θα 

αξιοποιήσετε αναλόγως είτε για κάποιες αγορές, είτε για επίσκεψη σε ένα ακόμη μουσείο. 
Συγκέντρωση στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση για το ταξίδι της 

επιστροφής στην Αθήνα.  Άφιξη στο αεροδρόμιο με πολλές όμορφες εντυπώσεις από το  
ταξίδι.   
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Περιλαμβάνονται: 

•   Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 
•   13 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας  με πρωινό σε πλούσιο μπουφέ  

•   Ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 
•   Ελληνόφωνος Αρχηγός - Ξεναγός 
•   Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εντός Καναδά & Αμερικής   

•   Αχθοφορικά μίας αποσκευής κατ άτομο  
•   Φ.Π.Α., Ταξιδιωτικά έντυπα 

Δεν Περιλαμβάνονται: 
 Φόροι αεροδρομίων, έξοδα ESTA, ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια  (Δείτε Τιμοκατάλογο)   
 Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά, στον ξεναγό της 

εκδρομής (Δείτε Τιμοκατάλογο) 
 O,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

 
Σημειώσεις:  
 Απαραίτητη για την είσοδο στις Η.Π.Α είναι η έγκριση ESTA  (Πρόγραμμα Απαλλαγής 

από Βίζα) 

 Για την συμπλήρωση της αίτησης ζητήστε το από μας με την εγγραφή σας  

 Το Γραφείο διατηρεί το Δικαίωμα  να αλλάξει την σειρά του προγράμματος ή για την 
καλύτερη διεξαγωγή του 

 

ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΩΣ 35 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ!!! 

Για Αναχωρήσεις και Τιμές συμβουλευτείτε τον ειδικό τιμοκατάλογο 

 


