
 

 
 

 
 
Δηάρθεηα: 10 εκέξεο   
Αλατωρήζεης: Γείηε ηηκνθαηάινγν 

 

 

NEW YORK – DOMINICAN REPUBLIC  
 
New York City: Η πόιε πνπ δελ θνηκάηαη πνηέ. Η κεγαινύπνιε πνπ έδσζε ην όλνκά ηεο 

ζην όλεηξν θαη ηελ ππεξβνιή. Γλσξίζηε ηε Νέα Υόξθε, ηελ πην θσηνγξαθεκέλε πόιε ηνπ 
θόζκνπ, ηε ζξπιηθή πόιε ησλ ΗΠΑ. Αλαθαιύςηε ηελ πξσηεύνπζα ηνπ θόζκνπ θαη 
εμεξεπλήζηε ηηο γεηηνληέο ηνπ Μαλράηαλ. Έρεηε ζπλερώο ηελ αίζζεζε όηη δεηηε ζε κία από 

ηηο ηαηλίεο πνπ έρεηε δεη ζην ζηλεκά. Θέαηξα, αγνξέο, κνπζεία, ζεάκαηα πάζεο θύζεσο, 
θαθέ θαη εζηηαηόξηα, ηα πάληα ζπλσκνηνύλ γηα λα απνπιαλήζνπλ αθόκε θαη ηνλ πην 

ζπληεξεηηθό επηζθέπηε ηεο.  
 
 

Δοκηληθαλή Δεκοθραηία: Καιώο ήξζαηε ζην λεζί πνπ έθιεςε ηελ θαξδηά ηνπ 

Χξηζηόθνξνπ Κνιόκβνπ θαη ηαπηόρξνλα είλαη θαη ν πην δεκνθηιήο πξννξηζκόο ησλ 
Επξσπαίσλ ζηελ Καξατβηθή, ράξε ζηηο δαραξέληεο ακκνπδηέο ηνπ, ηελ πινύζηα βιάζηεζε 
θαη ηα ςειόηεξα βνπλά ηεο Καξατβηθήο. Αλαθαιύθζεθε από ηνλ Κνιόκβν ην έηνο 1492  

νπόηε θαη καγεύηεθε από ηηο παξαδεηζέληεο νκνξθηέο ηνπ θαη ην επέιεμε σο θαηνηθία ηνπ 
ζηνλ "Νέν Κόζκν". 

 
 

Πρόγρακκα Εθδροκής 

 
 

1ε εκέρα: Αζήλα – Νέα Υόρθε 
πγθέληξσζε ζην αεξνδξφκην, ηειεπηαίεο νδεγίεο θαη πηήζε γηα ηε Νέα Τφξθε κε ηηο 

θνξπθαίεο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο πνπ ζπλεξγάδεηαη ην γξαθείν καο. Πηήζε ζην φλεηξν, ηε 
ζξπιηθή «New York – New York», ηελ πφιε κε ηα ρίιηα πξφζσπα πνπ φινη γλσξίδνπκε απφ 

ηηο ηαηλίεο ζην ζηλεκά, ηελ πφιε πνπ ζπλδχαζε ην φλνκά ηεο κε «ην φλεηξν» θαη ηελ 
θαληαζία ηνπ κνληέξλνπ αλζξψπνπ. Μεηά ηελ άθημε καο, ζα κεηαθεξζνχκε ζην 

μελνδνρείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ Μαλράηαλ, φπνπ ην γξαθείν καο έρεη 
κεξηκλήζεη, γηα ηε δηθή ζαο άλεζε, αρζνθφξνη λα κεηαθέξνπλ ηηο απνζθεπέο ζηα δσκάηηα 
ζαο. Υξφλνο γηα ηαθηνπνίεζε. Λίγν αξγφηεξα, αλάινγα ηελ ψξα άθημεο, ζα μεθηλήζνπκε 

έλαλ πεξίπαην κε ηνλ μελαγφ καο γηα κηα πξψηε γλσξηκία κε ηελ πην ζπλαξπαζηηθή πφιε 
ηνπ πιαλήηε. 



 

2ε εκέρα: Νέα Υόρθε - Ξελάγεζε   
ήκεξα πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε απφ ηηο δχν μελαγήζεηο ζηα αμηνζέαηα γηα ηα νπνία 
θεκίδεηαη ε πφιε. Θα δνχκε ην άγαικα ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ εμεξεπλεηή, ηνπ Υξηζηφθνξνπ 

Κνιφκβνπ κε ηηο θαξαβέιεο ηνπ, ην νπνίν ζήκεξα απνηειεί ζεκείν κέηξεζεο φισλ ησλ 
απνζηάζεσλ απφ ηε Νέα Τφξθε. Θα πεξάζνπκε απφ ην Λίλθνιλ έληεξ πνπ θηινμελεί ηε 

Φηιαξκνληθή θαη ηε Μεηξνπφιηηαλ Όπεξα, ηδαληθφο ρψξνο γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο θιαζζηθήο 
κνπζηθήο. Σν έληξαι Παξθ, έλα απφ ηα πην δεκνθηιή πάξθα ηνπ θφζκνπ, ην κέξνο φπνπ 
ραιαξψλνπλ νη Νενυνξθέδνη θαη πεξλνχλ ηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν. πλερίδνπκε κε ην 

κλεκείν ηνπ ζηξαηεγνχ Γθξαλη θαη ην Παλεπηζηήκην Columbia, ην ζεκαληηθφηεξν 
παλεπηζηήκην ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ ηεο Νέαο Τφξθεο, ζηελ είζνδν ηνπ νπνίνπ γίλεηαη 

κλεία ζε αξραίνπο έιιελεο θηινζφθνπο. Αθνινπζεί ε γεηηνληά ηνπ Υάξιεκ, γλσζηή ζην 
παξειζφλ σο ε Μέθθα ησλ αθξνακεξηθαλψλ ηεο Νέαο Τφξθεο φπνπ βξίζθεηαη ην Apollo 
theater, ζηε ζθελή ηνπ νπνίνπ έρνπλ αλέβεη φινη νη εκίζενη ηεο ηδαδ αιιά θαη ν Michael 

Jackson. Η μελάγεζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ 5ε ιεσθφξν κε ηα δηάζεκα θαηαζηήκαηα 
νίθσλ κφδαο θαη ην Ρνθθέιεξ έληεξ, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηδησηηθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ 

θφζκνπ πνπ αλήθεη ζηελ νκψλπκε νηθνγέλεηα, νξφζεκν ηεο πφιεο, ην νπνίν θηινμελεί ην 
παξαηεξεηήξην «Top of the Rock». Θα θαηαιήμνπκε ζηελ Σάηκο θνπέξ ηελ πην 
πνιπζχρλαζηε θαη θσηνγξαθεκέλε πιαηεία ηνπ Μαλράηαλ, φπνπ εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο 

ζαπκάδνπλ θάζε ρξφλν ηνπο θσηαγσγεκέλνπο νπξαλνμχζηεο κε ηηο πνιχρξσκεο πηλαθίδεο 
«neon» πνπ θάλνπλ πξαγκαηηθά ηε λχρηα κέξα. Δθεί θνληά βξίζθεηαη ην Μπξφληγνπετ, 

θέληξν βηνκεραλίαο ηεο ςπραγσγίαο φπνπ κπνξεί θαλείο λα ζαπκάζεη ηηο πην 
θαληαζκαγνξηθέο παξαζηάζεηο ζηνλ θφζκν. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Γηα ην βξάδπ, 
πξνηείλνπκε λα παξαθνινπζήζεηε κία απφ ηηο θεκηζκέλεο παξαζηάζεηο Μηνχδηθαι ζηα 

ζέαηξα ηνπ Μπξφληγνπετ, νινθιεξψλνληαο έηζη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε κέξα ζαο ζηε 
Νέα Τφξθε (ηο γραθείο κας πραγκαηοποηεί θραηήζεης εχθνια θαη γξήγνξα). 

 
3ε εκέρα: Νέα Υόρθε – Ξελάγεζε θαη θροσαδηέρα 
πγθέληξσζε ζην ιφκππ ηνπ μελνδνρείνπ γηα ην δεχηεξν κέξνο ηεο μελάγεζεο ηεο πφιεο 

ζηελ νπνία ζα θαηεπζπλζνχκε παξάιιεια κε ηνλ πνηακφ East πεξλψληαο απφ ηηο 
πξνβιήηεο ηνπ αλαηνιηθνχ Μαλράηηαλ θαη κε ζέα ηελ θξεκαζηή γέθπξα ηνπ Μπξνχθιηλ. 

Θα ζηακαηήζνπκε ζην Μέγαξν ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ηελ έδξα ηνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο 
έρεη σο ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο, επίζεο κειεηά ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο 
ηάζεηο, ππνβάιιεη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θπζηθνχο πφξνπο θ.ιπ. 

Καηφπηλ ζα θάλνπκε ζηάζε ζην ηαζκφ Γθξαλη έληξαι ν νπνίνο απνηειεί πχιε θαη 
ζχκβνιν ηεο πφιεο, φπνπ ηνπιάρηζηνλ 750.000 άλζξσπνη δηέξρνληαη θαζεκεξηλά απφ ηελ 

κεγαινπξεπή θεληξηθή αίζνπζα. πλερίδνπκε κε ην Γθξίλνπηηο Βίιαηδ ην νπνίν αγαπήζεθε 
απφ θαιιηηέρλεο θαη ζπγγξαθείο, ζεκείν αλαθνξάο ε Washington square θαη ην 

Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Τφξθεο (N.Y.U). Αθνινπζνχλ ην Ηζη Βίιαηδ, ην φρν πνπ είλαη 
γεκάην κε δηάζεκνπο νίθνπο κφδαο, ε Μηθξή Ιηαιία θαη ε Σζάηλα Σάνπλ, δχν απφ ηηο πην 
δσληαλέο ζπλνηθίεο ηεο πνιεο φπνπ γίλεηαη αηζζήηε ε πνιππνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο Νέαο 

Τφξθεο. Καηεπζπλφκαζηε ζηε Γνπψι ηξηη, ην θεληξν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο κε ζηάζε 
γηα θσηνγξαθίεο κε ην ράιθηλν γιππηφ ηαχξν (Charging Bull). Ακέζσο κεηά ζπλαληάκε ην 

εκείν Μεδέλ, φπνπ έρεη δεκηνπξγεζεί έλα κλεκείν ζπκίδνληαο ζε φινπο ηελ 11ε 
επηεκβξίνπ, ελψ δίπια ζε απηφ βξίζθεηαη ην λέν Οηθνλνκηθφ Κέληξν κε ηελ νλνκαζία One 
Word Trade Center. ηελ ίδηα πεξηνρή πξνβάιιεη ν λένο πνιπζπδεηεκέλνο ηαζκφο, 

θαηαζθεπήο Καιαηξάβα, γλσζηφο σο Oculus, έλα ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο θηίζκα κε 
θπξίαξρν ην ιεπθφ ρξψκα, ην νπνίν εληππσζηάδεη ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά θαη 

κάιηζηα ζεσξείηαη σο ν αθξηβφηεξνο ζηαζκφο ζηνλ θφζκν, κε θφζηνο 4 δηο δνιάξηα. 
πλερίδνπκε ζην Μπάηεξπ Παξθ φπνπ ζα δνχκε απφ καθξηά ην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο, ζα 
κπνχκε ζηελ πεξίθεκε θιεηζηή αγνξά Σζέιζη Μάξθεη, έδξα δηάζεκσλ γθνπξκέ εζηηαηνξίσλ 

ηεο Νέαο Τφξθεο, φπνπ ζα ππάξρεη ειεχζεξνο ρξφλνο γηα αγνξά ηνπηθψλ πξντφλησλ αιιά 
θαη γηα λα δνθηκάζνπκε πεξίθεκα εδέζκαηα. Η μελάγεζε καο νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

θροσαδηέρα γχξσ απφ ην λεζί ηνπ Μαλράηαλ, φπνπ κπνξνχκε λα δνχκε ην ηζηνξηθφ Έιιηο 
Άηιαλη, ην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο πνπ δεζπφδεη ζηελ είζνδν ηεο πφιεο, ην ηέηηελ Άηιαλη 
θαη ηε κεγάιε γέθπξα Βεξελδάλν. Φπζηθά ζα πεξάζνπκε θάησ απφ ηηο δηάθνξεο κηθξέο θαη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1


 

κεγαιχηεξεο παιαηέο θαη λεφηεξεο γέθπξεο θαη πάλσ απφ ηα πνιιά ηνχλει πνπ ζπλδένπλ 
ην Μαλράηαλ κε ηελ γχξσ πεξηνρή θαη ηε δηπιαλή Πνιηηεία ηνπ Νew Jersey. Έηζη ζα έρνπκε 
πιένλ κία πνιχ θαιή επθαηξία λα θσηνγξαθήζνπκε απφ καθξηά ην εληππσζηαθφ Μαλράηαλ 

κε ηνπο νπξαλνμχζηεο. Μεηά ην πέξαο ηεο θξνπαδηέξαο ζα ππάξρεη ειεχζεξνο ρξφλνο ελψ 
ε επηζηξνθή κπνξεί λα γίλεη κε ηα πφδηα ή κε ηαμί. Γηα ηε βξαδηλή ζαο έμνδν πξνηείλνπκε 

λα επηζθεθηείηε έλα απφ ηα δηάζεκα cocktail bar, Jazz bar, εζηηαηφξηα ζην Meatpacking 
District ή ζηηο θνληηλέο πεξηνρέο Soho, Little Italy, Tribecca. Δπηιέμηε θαη bar πνπ 
βξίζθνληαη ζηνλ πςειφηεξν φξνθν ησλ θηηξίσλ φπνπ πξνζθέξνπλ καγεπηηθή ζέα ηνπ 

θσηηζκέλνπ Μαλράηαλ. Αλ ζέιεηε λα γλσξίζεηε θαιχηεξα ηε λπρηεξηλή δσή ηεο πφιεο, ν 
μελαγφο καο ζαο έρεη έηνηκεο πξνηάζεηο κε βάζε ηηο δηθέο ζαο επηζπκίεο! 

 
4ε εκέρα: Νέα Υόρθε – Woodbury Commons Outlets  
Διεχζεξε εκέξα. Δίλαη απαξαίηεηε κηα επίζθεςε ζην κεγαιχηεξν, εληππσζηαθφηεξν, θαη 

πινπζηφηεξν εκπνξηθφ θέληξν, ην πεξίθεκν Woodbury Commons. Μφιηο κηα ψξα πεξίπνπ 
έμσ απφ ηε Νέα Τφξθε, φπνπ ππάξρνπλ φια ηα αληηθείκελα ηνπ πφζνπ ζε ηηκέο πνπ δελ 

κπνξείο λα πηζηέςεηο. Γηαθφζηα είθνζη θαη πιένλ νλφκαηα ηεο κφδαο ζα βξεζνχλ ζηε 
δηάζεζε ζαο. Γελ είλαη ηπραίν πνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ Ακεξηθαλψλ, επηιέγνπλ ην 
ζπγθεθξηκέλν κέξνο γηα ηηο αγνξέο ηνπο. Γπλαηθεία θαηαζηήκαηα φπσο Michael Kors, Gucci, 

Guess, Dolce&Gabbana, Ugg, Tods θαζψο θαη αλδξηθά φπσο Nike, Ralph Lauren, Calvin 
Klein, Gap, Timberland, Brooks Brothers, J.Varvatos, Tommy Hilfiger θαη πνιιά άιια ζε 

απίζηεπηε πνηθηιία θαη ζε ηηκέο έσο θαη 4 θνξέο νηθνλνκηθφηεξα απ’ φηη ζηελ Διιάδα. 
Δπίζεο, ζα ζαο βνεζήζεη λα εμνηθνλνκήζεηε ρξφλν, θαζψο δε ζα ρξεηαζηεί λα αθηεξψζεηε 
άιιν ρξφλν γηα ηα ςψληα ζαο ζην Μαλράηαλ. Ο μελαγφο καο ζα ζαο δψζεη ηηο απαξαίηεηεο 

ζπκβνπιέο ψζηε λα δείηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα, αμηνπνηψληαο 
θαηάιιεια ην ρξφλν ζαο ζχκθσλα κε ην αγνξαζηηθφ ζαο ελδηαθέξνλ. Μαδί κε ηε 

ζπκκεηνρή ζαο, παίξλεηε θαη ην VIP Coupons Book αμίαο 20$, γηα επηπιένλ πξνλφκηα θαη 
εθπηψζεηο θαζψο θαη έλα ράξηε γηα λα ζεκεηψζηε ηα ηνπ πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ. Αλ πάιη ηα 
ςψληα δελ είλαη ην θφξηε ζαο, πξνηείλνπκε κηα βφιηα ζην Soho, ζην Chelsea κε ηελ ηνπηθή 

ηνπ αγνξά θαη ζην East village, φπνπ κέρξη ην 1900 θαηνηθνχζε ε πςειή θνηλσλία, ζηε 
ζπλέρεηα θαηνηθήζεθε απφ κεηαλάζηεο θαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‘50 θαη κεηά ε πεξηνρή 

έγηλε ε Μέθθα γηα ηελ γεληά ησλ Μπηηιο, ηνπο ρίπηο θαη ηνπο παλθ. Σν East village 
κεηαηξάπεθε ζε έλα εξγαζηήξην πεηξακαηηζκνχ θαη λέσλ ηάζεσλ. 
 

 
5ε εκέρα: Nέα Υόρθε – Πούληα Κάλα  (Δοκηληθαλή Δεκοθραηία)  

Αλαρψξεζε απφ ην μελνδνρείν γηα ην αεξνδξφκην θαη πηήζε γηα ηελ Πνχληα Κάλα. Άθημε 
θαη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν γηα ηαθηνπνίεζε. Απφγεπκα ειεχζεξν γηα λα απνιαχζεηε ηη 

άιιν; ηελ ππέξνρε ιεπθή αθηή πνπ εθηείλεηε θαηά κήθνο ησλ μελνδνρείσλ. Σν βξάδπ 
δηαζθέδαζε ζηα γεηηνληθά θνζκνπνιίηηθα καγαδηά.  
 

6ε εκέρα: Πούληα Κάλα  - Σάληο Νηοκίλγθο 
Μεηά ην πξφγεπκα αλαρψξεζε γηα ηελ εθδξνκή ζηελ Πξσηεχνπζα Santo Domingo. 

Πηζηεχεηαη φηη είλαη ε αξραηφηεξε πφιε ζηνλ Νέν Κφζκν, αθνχ εδψ θαηέπιεπζε πξψηα ν 
Κνιφκβνο ην 1496 έρνληαο δηαζρίζεη ηνλ Αηιαληηθφ. Ο γηνο ηνπ Νηηέγθν, κάιηζηα, έγηλε ν 
πξψηνο θπβεξλήηεο ηεο. Σν κέγαξφ ηνπ Alcazar de Colνn είλαη έλα απφ ηα θεληξηθά 

αμηνζέαηα ηεο Zona Colonial ( Παιηά Πφιε ), φπσο θαη ν θαζεδξηθφο Santa Maria la Menor. 
Έλα κέξνο ησλ ηεηρψλ δηαζψδεηαη, νξίδνληαο έηζη ην ηζηνξηθφ θέληξν, ηελ «Αβάλα» ηνπ 

Αγίνπ Γνκίληθνπ. ηα πιαθφζηξσηα δξνκάθηα κε ηα πέηξηλα θηίξηα νη ήρνη ηεο bachata 
(ιάηηλ κνπζηθή πνπ είρε εδψ ηζηνξηθή εμέιημε αλάινγε κε απηήλ ηνπ ηαγθφ ζηελ Αξγεληηλή) 
θαη ηνπ merengue μεπεδνχλ απφ παληνχ. Καη ε Νέα Πφιε, σζηφζν, θξχβεη επράξηζηεο 

εθπιήμεηο – ηδίσο ζηα εζηηαηφξηα θαη ηα κπαξάθηα ηεο παξαιηαθήο ιεσθφξνπ Malecνn. 
Δηδηθά ηα ζαββαηνθχξηαθα δελ πξέπεη λα ράζεηε ηελ επθαηξία λα ρνξέςεηε κηα bachata ( ζα 

ζαο παξαζχξνπλ φπσο ζηελ Κνχβα ) ζε θάπνην colmado: θαληαζηείηε ηα δηθά καο παιαηηθά 
παληνπσιεία-θαθελεία, φπνπ ζεξβίξνπλ θαη θάπνηα βαζηθά πηάηα. Όηαλ ε κνπζηθή 
δπλακψζεη θαη αλεβεί ην θέθη, ηφηε ην πιαθφζηξσην γίλεηαη πίζηα.  



 

 
7ε εκέρα: Πούληα Κάλα   
Μέξα ειεχζεξε γηα λα ηελ αμηνπνηήζεηε φπσο εζείο ζέιεηε. Οη επηινγέο πνιιέο αιιά εάλ 

επηζπκείηε λα μεθνπξαζηείηε, κείλεηε φιε ηελ εκέξα μαπισκέλνη θάησ απφ ηηο νκπξέιεο 
ηνπ μελνδνρείνπ ζαο, πίλνληαο εμσηηθά θνθηέηι ή απνιακβάλνληαο έλα καζάδ απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πνπ δηαζέηεη ην θαηάιπκά ζαο. Πνχληα Κάλα, πιαζκέλε γηα απηνχο πνπ 
αλαδεηνχλ κία ζκαξαγδέληα ζάιαζζα κε κηα θαηάιεπθε παξαιηαθή γξακκή πνπ 
ζπγθαηαιέγεηαη εδψ θαη ρξφληα ζηηο δχν θαιχηεξεο παγθνζκίσο, ηα πνηνηηθφηεξα 

θαηαιχκαηα ηεο Καξατβηθήο ηα νπνία παξέρνπλ ην All Inclusive ηνπο ζε πνιχ πςειά 
επίπεδα 

 
8ε εκέρα: Πούληα Κάλα  (προαηρεηηθά) 
Μέξα ειεχζεξε γηα ραιάξσζε ή εμεξεχλεζε. Μηα ηδέα γηα ζήκεξα είλαη λα επηζθεθηείηε 

πξναηξεηηθά  ην Ocean World Adventure Park, Marina and Casino Έλα ζαιάζζην πάξθν 
ζην Puerto Plata, ην νπνίν πξνζθέξεη πνιιαπιέο εκπεηξίεο: snorkeling, ζφνπ κε ζαιάζζηα 

ιηνληάξηα, θαξραξίεο, πνπιηά θαη δειθίληα. Μπνξείηε θαη λα θνιπκπήζεηε κε ηα δειθίληα, 
αλ ζέιεηε, έπεηηα απφ κηα κηθξή ελεκέξσζε. Δλαιιαθηηθά  κία εθδξνκή ζην El Sendero 
del Cacao. Σν San Francisco de Macoris βξίζθεηαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ δχν σξψλ 

βνξεηναλαηνιηθά ηεο πξσηεχνπζαο. Αμίδεη λα θάλεηε φιν απηφλ ην δξφκν γηα έλα cacao 
tour: λα δείηε κηα θπηεία θαθάν, λα κάζεηε ηα κπζηηθά ηεο νξγαληθήο θαιιηέξγεηαο θαη λα 

απνιαχζεηε απζεληηθφ γεχκα θαη ζπνπδαίν ξφθεκα ζνθνιάηαο. Η ελδνρψξα κε εληνλν 
ηνπηθφ ρξψκα ζα ζαο καγέςεη. 
 

9ε -10ε  εκέρα : Ποσληα Καλα - Αζήλα 
Γεκάηνη πνιχρξσκεο εηθφλεο, ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπηθά ζνπβελίξ αξρίδνπκε ην ηαμίδη ηεο 

επηζηξνθήο καο. Μεηαθνξά ζην αεξνδξφκην θαη αλαρψξεζε γηα ηελ Αζήλα κέζσ 
ελδηάκεζνπ ζηαζκνχ. 
 

 
 

Ταξιδεύοντας μαζί μας, έχετε τις πιο must προτάσεις σε χαμηλότερες τιμές! 

 Νέα Υόρκη by night με ελληνόφωνο ξεναγό    Αεροπλανοφόρο Μουσείο Intrepid (γενική είσοδος) 

 Παρατηρητήριο στο Rockefeller Center    Μουσείο Intrepid (με αγγλόφωνη ξενάγηση) 

 Παρατηρητήριο στο Empire State Building    Μνημείο 9/11 – Σημείο μηδέν (είσοδος + ξενάγηση) 

 Πτήση με ελικόπτερο πάνω από τη Νέα Υόρκη   …και πολλά πολλά άλλα! 

Κλείστε θέση με την κράτησή σας, ή κατά την παραμονή σας στη Νέα Υόρκη! 
(οι θέσεις των προτάσεων υπόκεινται σε διαθεσιμότητα τη στιγμή της κράτησης) 

 
 

 
Περηιακβάλοληαη: 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο 
 4 δηαλπθηεξεχζεηο ζηε Νεα Τνξθε ζε θεληξηθνηαην μελνδνρείν 4*  

 4 δηαλπθηεξεχζεηο ζε 5* μελνδνρείν Αll Inclusive ζηελ Πνχληα Καλα 
 2 μελαγήζεηο ζηε ΝΤ φπσο αλαθέξνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 
 Κξνπαδηέξα ζηνλ πνηακφ Hudson 

 Διιελφθσλνο αξρεγφο – μελαγφο ζηε ΝΤ 
 1 κνλνήκεξε εθδξνκή ζην άλην Νηνκίγθν (αγγιφθσλε) 

 Μεηαθνξέο απφ θαη πξνο αεξνδξφκηα εληφο Ακεξηθήο – Πνχληα Κάλα 
 Σαμηδησηηθά έληππα 
 10% εθπησηηθή θάξηα ζην πνιπθαηάζηεκα Macy’s 

 Φ.Π.Α. Σαμηδησηηθά έληππα 



 

 Μηλη ηαμηδησηηθφο νδεγφο Νέαο Τφξθεο – Η.Π.Α. 
 
Δελ Περηιακβάλοληαη: 

• Φφξνη αεξνδξνκίσλ, έμνδα ΔΣΑ, εηδηθή ηαμηδησηηθή αζθάιεηα (δείηε ηηκνθαηάινγν) 
•   Φηινδσξήκαηα - αρζνθνξηθά ηα νπνία θαηαβαινληαη ππνρξεσηηθά, ζηνλ μελαγφ ηεο 

εθδξνκήο (δείηε ηηκνθαηάινγν) 
•   Ό,ηη αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθφ ή πξνηεηλφκελν 
 

Σεκεηώζεης: 

 Απαξαίηεηε γηα ηελ είζνδν ζηηο Η.Π.Α είλαη ε έγθξηζε ESTA (Πξφγξακκα Απαιιαγήο απφ 
Βίδα). Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηηο αίηεζεο δεηήζηε ην απφ καο κε ηελ εγγξαθή ζαο. 

 Σν γξαθείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαζέζεη ρσξίο λα παξαιείςεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
ζε εκεξνκελία ή ψξα, γηα ηελ θαιχηεξε δηεθπεξαίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

 
ΚΑΝΣΕ ΚΡΑΣΗΗ ΕΓΚΑΙΡΩ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΣΩΗ!!! 


