
 
 

Γκραντ Κάνυον 

 

Το Γκραντ Κάνυον βρίσκεται στην πολιτεία της Αριζόνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

Έχει αναγνωριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και  το μεγαλύτερο μέρος 

του αποτελεί το Εθνικό Πάρκο του 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. Η γεωλογική ιστορία της περιοχής είναι περίπου 2 

δισεκατομμυρίων ετών, ενώ υπάρχουν ίχνη ανθρώπινης παρουσίας από την προϊστορική 

περίοδο. Έχει μήκος περίπου 450 χιλιόμετρα, πλάτος που ξεκινά από τα 5,5 χιλιόμετρα και φτάνει 

τα 30, ενώ το βάθος του ξεπερνά τα 1,8 χιλιόμετρα. Βασικοί κάτοικοι της περιοχής κι αυτοί που τη 

διαχειρίζονται και την προστατεύουν από τυχόν αλλοιώσεις είναι οι Ινδιάνοι Hualapai. Το Γκραντ 

Κάνυον προσφέρει αμέτρητα σημεία με πανοραμική θέα που εντυπωσιάζει και κόβει την ανάσα, 

η καλύτερη όμως βρίσκεται στη νότια πλευρά. Αυτό το θαύμα τις φύσης θα γεμίσει το ταξίδι σας 

με ανεπανάληπτες εικόνες ασύλληπτης ομορφιάς. 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθείτε το Γκραντ Κάνυον είναι από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο κι 

από το Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο. Οι μέρες είναι δροσερές κι επιτρέπουν την εξερεύνηση του 

φαραγγιού. Αν επιλέξετε να το επισκεφθείτε το καλοκαίρι προετοιμαστείτε να συναντήσετε 

πολλούς τουρίστες. 

 

 

 Γκραντ Κάνυον – Θερμοκρασία 

 

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

Ελαχ(°C) -9 -8 -6 -2 1 4 18 7 4 -1 -4 -7 

Μεγ(°C) 5 7 10 15 21 27 29 28 24 18 11 6 

 

 

 

Με μία ματιά 

 
 Πετάξτε πάνω από το εκπληκτικό φαράγγι κι απολαύστε τη θέα από ένα ελικόπτερο 

 Περπατήστε στη γυάλινη γέφυρα Skywalk 

 Εξερευνήστε τα αμέτρητα μονοπάτια 

 Ξεναγηθείτε στο Γεωλογικό Μουσείο 

 Απολαύστε τη θέα από το παρατηρητήριο Desert View Watchtower 

 Θαυμάστε τα πανέμορφα ζώα που φιλοξενεί 

 Κάντε ράφτινγκ τον ποταμό Κολοράντο 

 Πραγματοποιήστε βόλτα με μουλάρια 

 Γνωρίστε τον πολιτισμό των Ινδιάνων Hualapai 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Η.Π.Α. 

 Γλώσσα: Αγγλικά 

 Ζώνη Ώρας: -9 

 Νόμισμα: Δολάρια Αμερικής 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 19 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό για Φοίνιξ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Την περιοχή εξυπηρετούν τοπικά λεωφορεία. Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε 

όχημα, θα συναντήσετε πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. 

 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 στο Φοίνιξ, να προμηθευτείτε μία sim 

κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. Φυσικά, 

τα περισσότερα ξενοδοχεία, καφετέριες κι εστιατόρια διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο 

διαδίκτυο.  

 Διαμονή: Αν θέλετε να μείνετε σε μία περιοχή με εστιατόρια και καταστήματα κοντά στο 

Γκραντ Κάνυον και να την εξερευνήσετε τις ώρες που δεν θα είστε στο φαράγγι, τότε 

επιλέξτε το Tusayan, μία πόλη στα όρια του εθνικού πάρκου. Εναλλακτικά, σε απόσταση 

μίας ώρας βρίσκονται οι πόλεις Φλάγκσταφ και Williams. 

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

 

 

Συνδυάστε το ταξίδι σας στο Γκραντ Κάνυον με: 

 
 Λας Βέγκας 

 Λος Άντζελες 

 Σαν Φρανσίσκο 

 Νέα Ορλεάνη 

 Νέα Υόρκη 

 Χαβάη 

 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 
1) Γεωλογικό Μουσείο 

 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μέρη που μπορείτε 

να επισκεφθείτε στο  Εθνικό Πάρκο Γκραντ Κάνυον 

είναι το Γεωλογικό Μουσείο. Θα βρείτε λεπτομερείς 

περιγραφές των βράχων που φαίνονται από τα 

αμέτρητα παράθυρα. Τεράστια διαγράμματα 

περιγράφουν το σχηματισμό του φαραγγιού. Από 

τα παράθυρα μπορείτε να δείτε τα μονοπάτια 

πεζοπορίας από κάτω και διαθέτει εξαιρετική θέα 

στο Plateau Point, σε ένα μέρος του Bright Angel 

Trail και του μονοπατιού που οδηγεί στον ποταμό 

Κολοράντο. 

 

 

 

2) Γυάλινη Γέφυρα Skywalk 

 

Αν έχετε δει φωτογραφίες από τη γυάλινη γέφυρα 

πάνω από το Γκραντ Κάνυον, τότε σίγουρα θέλετε 

να την επισκεφθείτε. Το Skywalk έχει σχήμα πετάλου 

κι εκτίνεται για 70 μέτρα. Το πάτωμα είναι γυάλινο, 

επιτρέποντάς σας να κοιτάξετε από κάτω. Εδώ 

βρίσκεται και το εστιατόριο Sky View, που βλέπει 

στη γέφυρα. Εναλλακτικά μπορείτε να 

παρακολουθήσετε μία παράσταση με 

παραδοσιακούς αμερικανικούς χορούς των 

ιθαγενών και να επισκεφθείτε στο Αμερικανικό 

Χωριό Ιθαγενών. 

 

 

 

 

3) Πτήση με ελικόπτερο 

 

Για να εκτιμήσετε πλήρως το μεγαλείο του Γκραντ 

Κάνυον επιλέξτε την πτήση με το ελικόπτερο και 

πετάξτε πάνω από την άβυσσο, θαυμάζοντας την 

πανοραμική θέα. Θα πετάξετε πάνω από το 

μεγαλύτερα πεύκα του κόσμου στο Εθνικό Δάσος 

Kaibab και τον ισχυρό ποταμό Κολοράντο. 

Τραβήξτε ασύγκριτες φωτογραφίες της ερήμου, 

του παρατηρητηρίου Desert View Watchtower, το 

Marble Canyon και του Point Imperial. Στην 

επιστροφή θα περάσετε από την περιοχή Dragon 

Corridor.  

 

 



4) Ράφτινγκ 

 

Προσθέστε μία συναρπαστική υπαίθρια περιπέτεια 

στις διακοπές σας στο Γκραντ Κάνυον με μία 

οργανωμένη εκδρομή ράφτινγκ στον ποταμό 

Κολοράντο. Η ημέρα ξεκινάει με ένα οδικό ταξίδι 

από το Peach Springs της Αριζόνα, όπου μένουν 

οι Ινδιάνοι Hualapai, στην πύλη του Γκραντ 

Κάνυον. Στη συνέχεια ξεκινήστε για το υδάτινο 

ταξίδι 64 χιλιομέτρων μέσα από το φαράγγι και 

πεζοπορία σε έναν καταρράκτη κατά μήκος της 

διαδρομής. Μία ιδανική εκδρομή για τους λάτρεις 

των extreme sports. 

 

 

 

 

5) Hualapai Ranch 

 

Οι Ινδιάνοι Hualapai ζουν στην περιοχή του Γκραντ 

Κάνυον εδώ και πολλές γενιές και σήμερα 

προσφέρουν μερικές από τις καλύτερες εμπειρίες 

στο Hualapai Ranch. Απολαύστε παραστάσεις 

καουμπόηδων, μαγειρικής και βόλτες με τραίνο. 

Επισκεφθείτε το ινδιάνικο χωριό για να μάθετε για 

τη συναρπαστική ιστορία τους. Το Hualapai Ranch 

βρίσκεται έξω από τα όρια του Εθνικού Πάρκου 

Γκραντ Κάνυον και παρέχει στους επισκέπτες 

μοναδικές εμπειρίες. 

 

 

 

 

 

6) Βόλτα με μουλάρια στη νότια πλευρά του φαραγγιού 

 

Αν θέλετε να εξερευνήσετε το Γκραντ Κάνυον αλλά 

δεν θέλετε να κάνετε πεζοπορία, προσφέρονται 

βόλτες με μουλάρι καθ ’όλη τη διάρκεια του έτους 

από τη νότια πλευρά του φαραγγιού. Τα μουλάρια 

θα σας μεταφέρουν στο Bright Angel Trail σε ένα 

ταξίδι 5,5 ωρών. Προσφέρεται διανυκτέρευση κι 

επιστροφή την επόμενη ημέρα. Μία συναρπαστική 

εμπειρία που αξίζει να ζήσετε. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 

 Chimichanga 

 

Γνωστό κι ως “chimi”, το chimichanga είναι ένα 

τηγανιτό μπουρίτο, λίγο μεγαλύτερο από αυτό που 

έχετε δοκιμάσει. Η τορτίγια περιέχει μοσχαρίσιο 

κιμά, σκόρδο, κρεμμύδι, φασόλια, καλαμπόκι, 

τσένταρ και διάφορα μπαχαρικά. Σερβίρεται με 

γλυκόξινη σάλτσα και γκουακαμόλε. Ο θρύλος λέει 

ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1920 ο ιδιοκτήτης 

ενός εστιατορίου στο Tuscon εφηύρε αυτό το 

φαγητό όταν έριξε κατά λάθος ένα μπουρίτο στο 

τηγάνι που χρησιμοποιούσε. 

 

 

 

 Cheese Crisp 

 

Αυτό το πιάτο θυμίζει ανοιχτή quesadilla. Στην 

αρχή απλώνεται μία τορτίγια αλευριού στο ταψί κι 

αλείφεται με βούτυρο. Ψήνεται για μερικά λεπτά και 

έπειτα κόβεται σε κομμάτια, θυμίζοντας πίτσα. 

Προστίθεται τυρί και μερικές φορές πράσινη 

πιπεριά. Ψήνεται για μερικά ακόμη λεπτά, μέχρι να 

λιώσει το τυρί. Σερβίρεται όπως μία πίτσα κι η 

γεύση του είναι μοναδική. 

 

 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Αν και το Γκραντ Κάνυον είναι φαράγγι, διαθέτει 

κάποια μαγαζιά τα οποία μπορείτε να επισκεφθείτε 

το βράδυ και να απολαύσετε ένα ποτό κοιτώντας 

το νυχτερινό ουρανό. Το Hopi Point βρίσκεται στη 

δυτική πλευρά του φαραγγιού κι αξίζει να 

θαυμάσετε το ηλιοβασίλεμα από αυτό. Μαγαζιά με 

ζωντανή μουσική και μπαρ θα βρείτε στο Grand 

Canyon Village. Αν επιλέξετε να μείνετε στο 

Tusayan, το Φλάγκσταφ ή το Williams θα 

συναντήσετε επίσης  αρκετά μπαρ. 

 

 

 

 

 



Ενδεικτικό Πρόγραμμα: 

 

1η ημέρα: Αθήνα – Φοίνιξ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Φοίνιξ μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη, παραλαβή 

του αυτοκινήτου και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: Φοίνιξ – Sedona – Φλάγκσταφ – Χωριό Γκραντ Κάνυον 

Πρωινή αναχώρηση για το Χωριό Γκραντ Κάνυον. Ταξιδεύοντας μέσα από το Red Rock State 

Park, θα συναντήσουμε την πόλη Sedona. Στάση για να βγάλουμε μερικές από τις πιο 

εκπληκτικές φωτογραφίες του ταξιδιού, καθώς είναι μία από τις πιο γραφικές περιοχές του 

κόσμου. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας μέσα από το Oak Creek Canyon, έναν δρόμο 

περιτριγυρισμένο από δέντρα, τα οποία δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σκηνικό.  

Άφιξη στο Φλάγκσταφ το μεσημέρι. Πρόκειται μία ιδιαίτερη περιοχή γεμάτη μαγαζιά, εστιατόρια, 

νέον φώτα και μπαρ. Περπατήστε 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.  

Τελευταία στάση, ο Μετεωρικός Κρατήρας 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. 

Ολοκληρώνοντας την ημέρα μας, παίρνουμε το δρόμο για το ξενοδοχείο μας, στο Χωριό του 

Γκραντ Κάνυον, με θέα το ομώνυμο φαράγγι που κόβει την ανάσα. Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Φαράγγι Antelope - Horseshoe Bend 

Ξεκινάμε την ημέρα μας με μία επίσκεψη στο Φαράγγι Antelope. Αυτό το αξιοθέατο προσφέρει 

μοναδικές εικόνες, λόγω των στενών περασμάτων του και του φυσικού φωτός που ρέει από 

ψιλά, δίνοντας έντονους χρωματισμούς στην πέτρα. 

Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στο περίφημο Horseshoe Bend. Μόλις φτάσετε, η θέα που θα 

αντικρίσουμε είναι εκπληκτική. Πρόκειται για τον ποταμό Κολοράντο, ο οποίος αγκαλιάζει τους 

βράχους του Glen Canyon National Recreation Area. Σταθείτε στην άκρη του φαραγγιού και 

τραβήξτε απίστευτες φωτογραφίες. Αυτό το μέρος έχει γίνει πολύ δημοφιλές κι οι επισκέπτες το 

αναζητούν όταν βρίσκονται στην περιοχή του Γκραντ Κάνυον. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 

διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: West Rim – Φράγμα Χούβερ – Λας Βέγκας 

Σήμερα ξεκινάμε τη μέρα μας στο West Rim του Γκραντ Κάνυον. Οι εμπειρίες που θα ζήσουμε 

εδώ προκαλούν δέος. Γνωρίστε τους Ινδιάνους Hualapai, οι οποίοι ζουν στην περιοχή εδώ και 

πολλές γενιές, και μάθετε την ιστορία τους στο ομώνυμο ράντζο. Περπατήστε στη γυάλινη 

γέφυρα Skywalk κι απολαύστε μοναδική θέα σε αυτό το θαύμα της φύσης – το Γκραντ Κάνυον. 

Θαυμάστε το φαράγγι από ψιλά, κάνοντας μία βόλτα με ελικόπτερο ή zipline. Τραβήξτε 

μοναδικές φωτογραφίες από το Guano Point και το Eagle Point. Ανακαλύψτε νέα σημεία 

παρατήρησης του Γκραντ Κάνυον. Οι επιλογές είναι αμέτρητες. 

Επόμενη στάση το Φράγμα Χούβερ, ένα από τα μεγαλύτερα μηχανικά θαύματα της Αμερικής. 

Αυτή η τεράστια δομή διασχίζει τον ποταμό Κολοράντο, συνδέοντας την Αριζόνα με τη Νεβάδα. 

Μπορείτε να περιπατήσετε ή να οδηγήσετε πάνω στο φράγμα. Το κέντρο επισκεπτών παρέχει 

πληροφορίες και περιηγήσεις. 



Το απόγευμα αναχώρηση για το Λας Βέγκας. 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 στον κεντρικό δρόμο της πόλης, τη Στρηπ  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 καζίνο. Εδώ, μέχρι και το κάπνισμα... 

επιτρέπεται! 

 

5η ημέρα: Λας Βέγκας 

Ξεκινώντας την ημέρα μας, σας προτείνουμε μία  επίσκεψη σε ένα από τα δυο Premium Outlets 

της πόλης, με το North Premium Outlet να αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή. Εδώ 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 ξεκινάμε για μία περιήγηση 

σε αυτήν τη λαμπερή πόλη της διασκέδασης, των καζίνο, των θεαμάτων και της πολυτέλειας. 

Περπατήστε 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. 

Συνεχίστε στα ξενοδοχεία του Λας Βέγκας. Περνώντας από το 50 ετών Caesar’s Palace και το 

«Ναό του τζόγου» Bellagio, θα δείτε το εντυπωσιακό σόου με τα σιντριβάνια που χορεύουν με τη 

συνοδεία μουσικής. Στη συνέχεια θα κάνουμε ένα ταξίδι ανά τον κόσμο, καθώς τα ξενοδοχεία 

στο Λας Βέγκας αποτίνουν φόρο τιμής σε διάσημα αξιοθέατα. Επομένως, 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!  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! 

 

6η – 7η ημέρα: Λας Βέγκας – Αθήνα 

Τελευταία ημέρα του ταξιδιού μας. Μεταφορά και πτήση για την Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. 

Άφιξη στην Αθήνα την επόμενη μέρα. 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. 

 

 

Μήνας Τιμή ανά άτομο  

Οκτώβριος 1.340 € 

Νοέμβριος 1.200 € 

Δεκέμβριος 1.225 € 

 

 

 

 

 



Πτήσεις: 

Αθήνα – Σικάγο   09.50 13.25 

Σικάγο – Φοίνιξ   15.05 16.54 

Λας Βέγκας – Σικάγο  06.30 12.08 

Σικάγο – Αθήνα   13.30 07.50+1 

Ή 

Αθήνα – Λονδίνο  07.45 10.00 

Λονδίνο – Φοίνιξ  14.45 17.35 

Λας Βέγκας – Λονδίνο 20.50 14.50+1 

Λονδίνο – Αθήνα  16.05 21.50 

 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια με American Airlines ή British Airlines 

 Φόροι αεροδρομίων 

 Μία βαλίτσα 23kg και μία χειραποσκευή 7kg το άτομο 

 1 διανυκτέρευση στο Φοίνιξ σε ξενοδοχείο 3* 

 2 διανυκτερεύσεις στο Γκραντ Κάνυον σε lodge 

 2 διανυκτερεύσεις στο Λας Βέγκας σε ξενοδοχείο 4* 

 Μεταφορές προς το αεροδρόμιο του Λας Βέγκας κατά την επιστροφή 

 Έξοδα ESTA 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φόροι καταλυμάτων 

 Πρωινό στο ξενοδοχείο 

 Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό  

 

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία: 

 Φοίνιξ: Cambria Hotel Downtown Phoenix 3* 

 Χωριό Γκραντ Κάνυον: Yavapai Lodge 

 Λας Βέγκας: New York-New York Hotel & Casino 4* 

 


