
  

 

 

Νέα Υόρκη – Μαϊάμι  
 

Μια πλούσια και ολοκληρωμένη εμπειρία στις δυο πιο δημοφιλείς πόλεις των ΗΠΑ. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



  

 
 

 

 
 

 

 

Τα παξαπάλσ αθνξνχλ ζηηο ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο θαιχςεηο θαη ηζρχνπλ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο. 

Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο αλαηξέμηε ζηηο αλαιπηηθέο ζπκβάζεηο νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο γηα 

εζάο απφ ηνπο ηαμηδησηηθνχο καο ζπκβνχινπο, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα καο. 

 
 

 
 



  

Αλαρσξήζεηο: Γείηε ηηκνθαηάινγν  
Γηάξθεηα: 10 εκέξεο 

 
Nέα Τόξθε: Ο νκθαιφο ηεο γεο, ε πφιε πνπ δελ θνηκάηαη πνηέ. Η κεγαινχπνιε πνπ 
έδσζε ην φλνκά ηεο ζην φλεηξν θαη ηελ ππεξβνιή. Γλσξίζηε ηε Νέα Υφξθε, ηελ πην 

θσηνγξαθεκέλε πφιε ηνπ θφζκνπ, ηε ζξπιηθή πφιε ησλ ΗΠΑ. Αλαθαιχςηε ηελ 
πξσηεχνπζα ηνπ θφζκνπ θαη εμεξεπλήζηε ηηο γεηηνληέο ηνπ Μαλράηαλ φπνπ ζα έρεηε 
ζπλερψο ηελ αίζζεζε φηη δείηε ζε κία απφ ηηο ηαηλίεο πνπ έρεηε δεη ζην ζηλεκά. Θέαηξα, 

αγνξέο, κνπζεία, ζεάκαηα πάζεο θχζεσο, θαθέ θαη  εζηηαηφξηα,  ηα πάληα ζπλσκνηνχλ 
γηα λα απνπιαλήζνπλ αθφκε θαη ηνλ πην ζπληεξεηηθφ ηεο επηζθέπηε. Καιψο ήξζαηε ζηελ 

New York!  
 

Ματάκη: Απνηειεί έλαλ ειθπζηηθφ πξννξηζκφ ηνλ νπνίν ηνλ γλσξίζακε θπξίσο κέζα απφ 
ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ηελ ηειεφξαζε. Τα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη φιν θαη πην πξνζηηφο 

δίλνληάο καο ηελ επθαηξία λα ηαμηδέςνπκε ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνχ γηα λα 
γλσξίζνπκε ηελ αγαπεκέλε πφιε ησλ Ακεξηθαλψλ ηελ νπνία επηιέγνπλ επράξηζηα ψζηε 

λα ραιαξψλνπλ θαη λα μεθεχγνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, λα απνιαχζνπλ ηνλ ήιην, ηε 
ζάιαζζα θαη ηελ θνζκηθή δσή. Επηινγή δηακνλήο γηα πνιινχο επψλπκνπο ιφγσ ηνπ 

θιίκαηνο αιιά θαη ηηο πνιιαπιέο επηινγέο πνπ παξέρεη ζηνπο επηζθέπηεο. Με παξαιίεο 
θαηαγάιαλσλ λεξψλ θαη θιίκα  Καξατβηθήο δηαζέζηκεο γηα θνιχκπη θαη ραιάξσζε θαζφιε 
ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Πεξηεγεζείηε ζην λεζί ησλ Πινπζίσλ θαη επηιέμηε κηα κίλη 

θξνπαδηέξα λα ζαπκάζεηε ηελ πνιπηέιεηα ησλ ζπηηηψλ ζε φκνξθεο γεηηνληέο φπνπ 
θηινμελνχλ ηνπο θξνίζνπο ησλ ΗΠΑ θαη φρη κφλν.  

  

 
 

1ε εκέξα: Αζήλα – Νέα Τόξθε 
Ππγθέληξσζε ζην αεξνδξφκην, ηειεπηαίεο νδεγίεο θαη πηήζε γηα ηε Λέα φξθε κε ηηο 

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

απφ ηηο ηαηλίεο ηνπ ζηλεκά, ηελ πφιε πνπ ζπλδχαζε ην φλνκά ηεο κε «ην φλεηξν» θαη ηελ 
θαληαζία ηνπ κνληέξλνπ αλζξψπνπ. Κεηά ηελ άθημε καο, ζα κεηαθεξζνχκε ζην 
μελνδνρείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ Καλράηαλ, φπνπ γηα ηε δηθή ζαο άλεζε ην 

γξαθείν καο έρεη κεξηκλήζεη, αρζνθφξνη λα κεηαθέξνπλ ηηο απνζθεπέο ζαο απφ ην lobby 
ζηα δσκάηηα ζαο. Σξφλνο γηα ηαθηνπνίεζε. Ιίγν 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 εκέξα: Νέα Τόξθε - Ξελάγεζε ζην βόξεην Μαλράηαλ – Central Park 
Μεθηλάκε ηε κέξα καο κε κηα μελάγεζε ζηα αμηνζέαηα ηνπ Βφξεηνπ Καλράηαλ γηα ηα νπνία 

θεκίδεηαη ε πφιε. Θα μεθηλήζνπκε ηελ πεξηήγεζε καο ζην άγαικα ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ 
εμεξεπλεηή, ηνπ Σξηζηφθνξνπ Θνιφκβνπ κε ηηο θαξαβέιεο ηνπ, ην νπνίν ζήκεξα απνηειεί 
ζεκείν κέηξεζεο φισλ ησλ απνζηάζεσλ απφ ηε Λέα φξθε. Έπεηηα ζα πεξάζνπκε απφ ην 

Ιίλθνιλ Πέληεξ πνπ θηινμελεί ηε Φηιαξκνληθή θαη ηε Κεηξνπφιηηαλ Όπεξα, ηδαληθφο 
ρψξνο γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο. Πχληνκε ζηάζε ζην Πέληξαι Ξαξθ, έλα 

απφ ηα πην δεκνθηιή πάξθα ηνπ θφζκνπ, έλα κέξνο φπνπ ραιαξψλνπλ νη Λενυνξθέδνη θαη 
πεξλνχλ ηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν. Έλα πάξθν γεκάην απφ γξαθηθέο ιίκλεο, ππέξνρα 
ζηληξηβάληα, ην παγθάθη ησλ ςηζχξσλ, ηνλ θήπν ζηνπ Παίμπεξ θαη ηνλ κηθξφ αιιά γεκάην 

δσή δσνινγηθφ θήπν. Ππλερίδνπκε κε ην κλεκείν ηνπ ζηξαηεγνχ Γθξαλη θαη ην 
Ξαλεπηζηήκην Columbia, ην ζεκαληηθφηεξν παλεπηζηήκην ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ ηεο Λέαο 

φξθεο, ζηελ είζνδν ηνπ νπνίνπ γίλεηαη κλεία ζε αξραίνπο Έιιελεο θηινζφθνπο. 
Αθνινπζεί ε γεηηνληά ηνπ Σάξιεκ, γλσζηή ζην παξειζφλ σο ε Κέθθα ησλ 
αθξνακεξηθαλψλ ηεο Λέαο φξθεο φπνπ βξίζθεηαη ην Apollo theater, ζηε ζθελή ηνπ 

νπνίνπ έρνπλ αλέβεη φινη νη εκίζενη ηεο ηδαδ αιιά θαη ν Michael Jackson. Ζ μελάγεζε  
 



  

νινθιεξψλεηαη κε ηελ 5ε ιεσθφξν κε ηα δηάζεκα θαηαζηήκαηα νίθσλ κφδαο θαη ην 
Ονθθέιεξ Πέληεξ, 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 Ράηκο Πθνπέξ, ηελ πην πνιπζχρλαζηε θαη 

θσηνγξαθεκέλε πιαηεία ηνπ θφζκνπ, φπνπ εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο ζακπψλνληαη απφ 
ηνπο θσηαγσγεκέλνπο νπξαλνμχζηεο κε ηηο πνιχρξσκεο πηλαθίδεο «neon» πνπ θάλνπλ 
πξαγκαηηθά ηε λχρηα κέξα. Δθεί θνληά βξίζθεηαη ην ζαπκαζηφ Κπξφληγνπετ, θέληξν 

βηνκεραλίαο ηεο ςπραγσγίαο φπνπ κπνξεί θαλείο λα απνιαχζεη ηηο πην θαληαζκαγνξηθέο 
παξαζηάζεηο ζηνλ θφζκν.  

Γηα ην βξάδπ, πξνηείλνπκε λα παξαθνινπζήζεηε κία απφ ηηο θεκηζκέλεο παξαζηάζεηο 
Κηνχδηθαι ζηα ζέαηξα ηνπ Κπξφληγνπετ, νινθιεξψλνληαο έηζη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε 
κέξα ζαο ζηε Λέα φξθε. Κελ μεράζεηε λα πξνκεζεπηείηε απφ ην γξαθείν καο ζηελ 

Διιάδα ηα εηζηηήξηα ζαο, πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζείηε απφ ηηο εηδηθά ρακειέο ηηκέο, 
αιιά θαη λα γιπηψζεηε ζεκαληηθφ ρξφλν ζε νπξέο! 

3ε εκέξα: Νέα Τόξθε – Ξελάγεζε Νόηην Μαλράηαλ, Οξγαληζκόο Ζλσκέλσλ 
Δζλώλ,  αγνξά Chelsea Market θαη ζηελ λέα εθθεληξηθή ζπλνηθία Hudson Yards, 
θξνπαδηέξα ζην άγαικα Διεπζεξίαο – ζηαζκόο Grand Central 

Ππγθέληξσζε 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 Καλράηαλ κε ζέα ηελ θξεκαζηή γέθπξα ηνπ Κπξνχθιηλ. Ζ 
πξψηε ζηάζε καο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Κέγαξν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηελ έδξα ηνπ 

νξγαληζκνχ ν νπνίνο έρεη σο ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο, την κειέηε ησλ 
δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ηάζεσλ, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηνπο 

θπζηθνχο πφξνπο θ.ιπ. Θαηφπηλ ζα επηζθεθζνχκε ηνλ Πηαζκφ Γθξαλη Πέληξαι, πχιε θαη 
ζχκβνιν ηεο πφιεο, φπνπ ηνπιάρηζηνλ 750.000 άλζξσπνη δηέξρνληαη θαζεκεξηλά απφ ηελ 
κεγαινπξεπή θεληξηθή αίζνπζα. 

Έπεηηα θαηεπζπλφκαζηε πξνο ην Flatiron Building, έλα 
πξσηνπνξηαθφ νπξαλνμχζηε κεγάιεο αξρηηεθηνληθήο 

ζεκαζίαο. Κεηαθεξφκαζηε ζην Γθξίλνπηηο Βίιαηδ ην 
νπνίν αγαπήζεθε απφ θαιιηηέρλεο θαη ζπγγξαθείο, 
ζεκείν αλαθνξάο ε Washington Square θαη ην 

Ξαλεπηζηήκην ηεο Λέαο φξθεο (N.Y.U).  
Αθνινπζνχλ ην Ζζη Βίιαηδ, ην Πφρν πνπ είλαη γεκάην 

κε δηάζεκνπο νίθνπο κφδαο, ε Κηθξή Ηηαιία θαη ε 
Ρζάηλα Ράνπλ, δχν απφ ηηο πην δσληαλέο ζπλνηθίεο ηεο 
πφιεο φπνπ γίλεηαη αηζζεηή ε πνιππνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα ηεο Λέαο φξθεο. Θαηεπζπλφκαζηε ζηε 
Γνπψι Πηξηη, ην θεληξν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο κε 

ζηάζε ζην ράιθηλν γιππηφ ηαχξν (Charging Bull). 
Ακέζσο κεηά ζπλαληάκε ην Πεκείν Κεδέλ, φπνπ έρεη 
δεκηνπξγεζεί έλα κλεκείν ζπκίδνληαο ζε φινπο ηελ 11ε 

Πεπηεκβξίνπ, ελψ δίπια ζε απηφ βξίζθεηαη ην λέν 
Νηθνλνκηθφ Θέληξν κε ηελ νλνκαζία One Word Trade 

Center. Πηελ ίδηα πεξηνρή πξνβάιιεη ν λένο 
πνιπζπδεηεκέλνο Πηαζκφο, θαηαζθεπήο Θαιαηξάβα, 
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. Ππλερίδνπκε ζην Κπάηεξπ 

Ξαξθ φπνπ ζα δνχκε απφ καθξηά ην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο, ζα κπνχκε ζηελ πεξίθεκε 
θιεηζηή αγνξά Ρζέιζη Κάξθεη, έδξα δηάζεκσλ γθνπξκέ εζηηαηνξίσλ ηεο Λέαο φξθεο, 
φπνπ ζα ππάξρεη ειεχζεξνο ρξφλνο γηα αγνξά ηνπηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη γηα λα 

δνθηκάζνπκε πεξίθεκα εδέζκαηα. Έπεηηα πεξηεγνχκαζηε ζην Highline, έλα ππέξνρν 
πάξθν ζηελ παιηά ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, ε νπνία καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

πεξπαηήζνπκε πάλσ απφ ηελ πφιε, γεκίδνληαο κε εηθφλεο απφ ηηο γεηηνληέο ηνπ 
Καλράηαλ. 



  

Ζ μελάγεζε καο ζπλερίδεηαη κε ηελ θξνπαδηέξα γχξσ απφ ην λεζί ηνπ Καλράηαλ, φπνπ 
κπνξνχκε λα δνχκε ην ηζηνξηθφ Έιιηο Άηιαλη, ην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο πνπ δεζπφδεη 

ζηελ είζνδν ηεο πφιεο, ην Πηέηηελ Άηιαλη θαη ηε κεγάιε γέθπξα Βεξελδάλν. Φπζηθά ζα 
πεξάζνπκε θάησ απφ ηηο δηάθνξεο κηθξέο θαη κεγαιχηεξεο παιαηέο θαη λεφηεξεο γέθπξεο 

θαη πάλσ απφ ηα πνιιά ηνχλει πνπ ζπλδένπλ ην Καλράηαλ κε ηελ γχξσ πεξηνρή θαη ηε 
δηπιαλή Ξνιηηεία ηνπ Λew Jersey. Έηζη ζα 
έρνπκε πιένλ κία πνιχ θαιή επθαηξία λα 

θσηνγξαθήζνπκε απφ καθξηά ην 
εληππσζηαθφ Καλράηαλ κε ηνπο 

νπξαλνμχζηεο.  
Κεηά ην πέξαο ηεο θξνπαδηέξαο ζα 
επηζθεθζνχκε ην Hudson Yards, ηελ 

λεφθηηζηε γεηηνληά ηνπ Καλράηαλ, ε νπνία 
βγήθε απφ ηαηλία επηζηεκνληθήο θαληαζίαο! 

Απισκέλε ζε 14 ζηξέκκαηα πεξηιακβάλεη 
δεθάδεο εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θήπνπο, 
άιζε, ππεξπνιπηειή θαηαζηήκαηα, 

εζηηαηφξηα δηαζήκσλ ζεθ θαη ην 
εληππσζηαθφ αλαξξηρήζηκν έξγν The Vessel ην νπνίν κνηάδεη κε ηεξάζηηα θπςέιε. Πηελ 

ζπλέρεηα αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα επηζηξέςνπκε ζην μελνδνρείν 
καο κε ηα πφδηα είηε πνχικαλ θαη ζα  έρνπκε ρξφλν λα εηνηκαζηνχκε γηα ηε βξαδηλή καο 

έμνδν. Έρνπκε ζρεδφλ απεξηφξηζηεο επηινγέο ζηελ φρη ηπραία ραξαθηεξηζκέλε «πφιε πνπ 
δελ θνηκάηαη πνηέ»:  Πε θάπνην μερσξηζηφ cocktail bar ή εζηηαηφξην ηνπ Meatpacking 
District, ζε έλα κπαξ ζηελ θνξπθή θηεξίνπ απνιακβάλνληαο ην θσηηζκέλν Καλράηαλ ή 

ζηα θνληηλά Soho, Little Italy, Tribecca, West & East Village, φιεο πεξηνρέο κε πινχζηα 
λπρηεξηλή δσή. Αλάκεζα ζε Λενυνξθέδνπο πνπ ραιαξψλνπλ κε ην πνηφ ή ην θαγεηφ ηνπο 

κεηά απφ κηα θνπξαζηηθή εκέξα, ε Λέα φξθε είλαη έηνηκε λα ζαο δείμεη ην λπρηεξηλφ ηεο 
πξφζσπν!    Αλ πάιη είκαζηε ηπρεξνί θαη δηεμάγεηαη θάπνηνο αγώλαο κπάζθεη, 
πξνηείλνπκε λα βηψζεηε απφ θνληά ην θαληαζκαγνξηθφ θαη καγηθφ θφζκν ηνπ ΝΒΑ ζην 

Madison Square Garden θαη ην Barclays Center κε εηζηηήξηα εμαζθαιηζκέλα απφ εκάο! 
Φπζηθά, φζνη απφ εζάο ζέιεηε λα πάξεηε ζπγθεθξηκέλεο θαη δνθηκαζκέλεο πξνηάζεηο απφ 

ηνλ μελαγφ καο, κε δηζηάζεηε λα ηνλ ζπκβνπιεπηείηε αλά πάζα ζηηγκή! 
 
4ε εκέξα: Νέα Τόξθε – Δπίζθεςε θαη μελάγεζε ζην κνπζείν Metropolitan - 

Γεκόζηα Βηβιηνζήθε – βόιηα ζηηο γεηηνληέο “Sex & the city’’, “Φηιαξάθηα’’ – 

Aζηόξηα - πεξηήγεζε ζηε γέθπξα Μπξνύθιηλ – πεξηνρή Dumbo ηνπ Μπξνύθιηλ 

Ρε ζεκεξηλή εκέξα, μεθηλάκε ηελ πεξηήγεζε καο  ζηελ δεκφζηα βηβιηνζήθε, έλα 
παλέκνξθν θηήξην ηφζν εμσηεξηθά φζν θαη εζσηεξηθά, φπνπ θπξηαξρεί ην κάξκαξν, νη 

ηνηρνγξαθίεο, ηα μχιηλα έξγα, ήζπρνη ρψξνη γηα αλάγλσζε θαη κειέηε. Αμηνζεκείσην είλαη 
πσο ε δεκφζηα βηβιηνζήθε απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εξεπλεηηθέο βηβιηνζήθεο 
ησλ ΖΞΑ. Ππλερίδνπκε ζηα βήκαηα ησλ βαζηθψλ πξσηαγσληζηξηψλ ηεο δηάζεκεο ζεηξάο 

Sex and the City, Carrie, Samantha, Charlotte θαη Miranda. Ξέξα απφ ηελ 5ε  ιεσθφξν 
πνπ νη 4 θίιεο πεξλνχζαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο ςσλίδνληαο, ζα 

επηζθεθζνχκε ζπγθεθξηκέλα ην Magnolia Bakery φπνπ ε δηάζεκε παξέα ζπλήζηδε λα 
απνιακβάλεη ηα δηάζεκα cupcakes, αιιά θαη ην ζπίηη ηεο Carrie φπνπ γηλφληνπζαλ ηα 
γπξίζκαηα ηεο γλσζηήο ζεηξάο. Ραπηφρξνλα ζπλερίδνληαο ηελ βφιηα καο ζην West 

Village, φπνπ ζα πεξάζνπκε απφ ην θηήξην  πνπ γηλφληνπζαλ ηα γπξίζκαηα ηεο ζεηξάο 
πνπ γλψξηζε ηεξάζηηα επηηπρία θαη ζηελ 

Διιάδα, “Ρα θηιαξάθηα” νινθιεξψλνληαο έηζη 
ηελ ηδηαίηεξε βφιηα καο ! 
 Έπεηηα, επηζθεπηφκαζηε έλα απφ ηα 

πινπζηφηεξα κνπζεία ζηνλ θφζκν, ην 
Metropolitan Museum of Art φπνπ είλαη 

ζπγθεληξσκέλα έξγα αλεθηίκεηεο αμίαο απφ 
θάζε πνιηηηζκφ. Απνηειεί ην ηξίην ζε 
επηζθεςηκφηεηα κνπζείν ζηνλ θφζκν, κεηά ην 

Ινχβξν θαη ην Βξεηαληθφ κνπζείν. 



  

Πηηο κφληκεο ζπιινγέο ηνπ ππάξρνπλ έξγα ηέρλεο απφ 
ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα, ηελ αξραία Αίγππην, ηελ 

βπδαληηλή θαη ηζιακηθή ηέρλε, έξγα δσγξαθηθήο θαη 
γιππηά απφ θνξπθαίνπο δσγξάθνπο, θαζψο επίζεο θαη 

κηα εθηεηακέλε ζπιινγή ακεξηθαληθήο, αθξηθαληθήο, 
αζηαηηθήο θαη ζχγρξνλεο ηέρλεο αιιά θαη πάξα πνιιά 
αθφκα. Πίγνπξα κία κφλν εκέξα δελ αξθεί ψζηε λα ην 

εμεξεπλήζεη θαλείο νιφθιεξν. Πηελ επίζεκε μελάγεζε 
ηνπ κνπζείνπ, ν „Eιιελαο μελαγφο καο ζα καο 

παξνπζηάζεη κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εθζέκαηα θαη ζα καο δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ κφλν νη εηδηθεπκέλνη γλψζηεο κπνξνχλ! Θαζψο ην κνπζείν είλαη αλεμάληιεην, κεηά ην 
πέξαο ηεο μελάγεζεο καο ν μελαγφο ζα καο θαηεπζχλεη κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα καο 

ψζηε λα πεξηπιαλεζνχκε γηα ιίγν αθφκα ζηε καγεία ηεο ηέρλεο. Κεηά ην πέξαο ηεο 
μελάγεζεο αλαρσξνχκε γηα ηελ ειιεληθή ζπλνηθία ηεο Λέαο φξθεο, ηελ Αζηόξηα. Δδψ 

πνπ νη πξψηνη Έιιελεο κεηαλάζηεο εγθαηαζηάζεθαλ πξνο αλαδήηεζε κηαο θαιχηεξεο 
δσήο πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 θαη έγξαςαλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία ζηε Λέα 
φξθε. Θα δνχκε ηηο επηρεηξήζεηο κε ηηο ειιεληθέο πηλαθίδεο, ηνπο ζπλδέζκνπο ησλ 

κεγάισλ ειιεληθψλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ, ηελ πιαηεία Αζήλαο. Πηελ ζπλέρεηα ζα 
γλσξίζνπκε ηελ πεξηνρή Dumbo ηνπ Μπξνύθιηλ, κηα πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζην 

λνηηναλαηνιηθφ ηνπ άθξν. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ηεο νπνίαο ην φλνκα πξνέξρεηαη απφ 
ηα αξρηθά Down Under the Manhattan Bridge Overpass, απνηειεί κηα απφ ηηο πην 

ηζηνξηθέο θαη θσηνγξαθεκέλεο πεξηνρέο κε αλππέξβιεηε ζέα γηα ηηο θαιχηεξεο 
θσηνγξαθίεο ηνπ ηαμηδηνχ ζαο. Κελ μεράζεηε σο αλακλεζηηθφ ινηπφλ, λα βγάιεηε θαη 
εζείο κηα θσηνγξαθία ζηελ γσλία ηνπ δξφκνπ Νπάζηλγθηνλ. Δθεί ζα πεξπαηήζνπκε ζε 

γεηηνληέο πνπ ζπκίδνπλ άιιε επνρή. Ρα πεξίθεκα brown stones ζπίηηα ηνπ 19ν αηψλα 
απνηεινχλ ηνπφζεκν, ηα άςνγα θηίξηα θαη ηα πεξηπνηεκέλα δέληξα ηνπ Brooklyn Heights 

πξνζδίδνπλ έλαλ αέξα αξρνληηάο ζηε γεηηνληά. Ξαξφηη ε πεξηνρή θαιχπηεη ηα θιαζηθά 
γνχζηα, δε ρξεηάδεηαη λα είλαη θάπνηνο εηδήκσλ γηα λα απνιαχζεη ηε ξνπζηίθ 
αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρεο, ηα θηίξηα ηεο παξαιίαο θαη ηε ζπλαξπαζηηθή ζέα ζηνλ 

νξίδνληα ηνπ Καλράηαλ. Απφ εθεί ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα πεξπαηήζνπκε ηε γέθπξα 
ηνπ Κπξνχθιηλ κε ηειηθφ πξννξηζκφ ην Καλράηαλ! Ζ Γέθπξα ηνπ Κπξνχθιηλ είλαη κηα απφ 

ηηο παιαηφηεξεο θξεκαζηέο γέθπξεο ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο (1883) θαη ζπλδέεη ηνπο 
δήκνπο Καλράηαλ θαη Κπξνχθιηλ πεξλψληαο πάλσ απφ ηνλ πνηακφ East River. Απφ ηα 
εγθαίληα ηεο θηφιαο έρεη αλαδεηρζεί ζε ζχκβνιν ηεο Λέαο φξθεο θαη νξίζηεθε έλα Δζληθφ 

Ηζηνξηθφ Νξφζεκν ην 1964 θαη Δζληθφ Ηζηνξηθφ Νξφζεκν Ξνιηηηθήο Κεραληθήο ην 1972. 
Έπεηηα επηζηξέθνπκε ζην μελνδνρείν κε ην κεηξφ. Ξξνηείλνπκε λα πεξάζεηε ηε βξαδηά 

ζαο ζε έλα απφ ηα πην απζεληηθά Jazz Bar ηνπ Καλράηαλ, κε live κνπζηθή, θαγεηφ θαη 
πνηφ. Ιφγσ ηνπ φηη πνιιέο θνξέο ην θέληξν είλαη πιήξεο, έρεηε ηε δπλαηφηεηα θξάηεζεο 
θαη αγνξάο εηζηηεξίνπ απφ εκάο. Γηα ηνπο ιάηξεηο ηνπ κπέξγθεξ θαη ηεο ζνθνιάηαο, ν 

μελαγφο καο ζα ζαο πξνηείλεη ηα θαιχηεξα ζηέθηα ηεο πφιεο!  
Δθφζνλ ν αξηζκφο ηνλ ηαμηδησηψλ δελ επηηξέπεη ηε κεηαθίλεζε κε κεηξφ, νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη κε 
πνχικαλ. 
 

5ε εκέξα: Νέα Τόξθε – Δθπησηηθό ρσξηό Woodbury Commons 
Outlets(πξναηξεηηθά) 

Διεχζεξε εκέξα. Γηα φζνπο απφ εζάο νη πνιχ 
θζελέο αγνξέο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 
επηζθέπηεζηε ηε Λέα φξθε, είλαη απαξαίηεηε κηα 

επίζθεςε ζην κεγαιχηεξν, πινπζηφηεξν θαη 
εληππσζηαθφηεξν, εκπνξηθφ θέληξν, ην πεξίθεκν 

Woodbury Commons. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα 
θαηαζηήκαηα απιψλνληαη ζε έλαλ ηεξάζηην 
αλνηρηό ρώξν πνπ ζπκίδεη έλα κηθξφ ρσξηφ, θαηη 

πνπ θάλεη ηηο αγνξέο ζαο αθόκε πην αζθαιείο. 
Κφιηο κηα ψξα πεξίπνπ καθξηά απφ ην Καλράηαλ, ππάξρνπλ φια ηα επψλπκα είδε ζε 

απίζηεπηα ρακειέο ηηκέο. 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. Κε θαηαζηήκαηα φπσο Michael Kors, Gucci, 

Guess, Dolce&Gabbana, Ugg, Nike, Ralph Lauren, Calvin Klein, Timberland, Brooks 
Brothers, Tommy Hilfiger θαη πνιιά άιια ζε απίζηεπηε πνηθηιία θαη ζε ηηκέο έσο θαη 

ηέζζεξηο θνξέο νηθνλνκηθφηεξα απ‟ φηη ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, ζα ζαο βνεζήζεη λα 
εμνηθνλνκήζεηε ρξφλν, θαζψο δε ζα ρξεηαζηεί λα αθηεξψζεηε επηπιένλ ρξφλν γηα ηα 
ςψληα ζαο ζην Καλράηαλ. Ν 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. Καδί κε ηε ζπκκεηνρή ζαο, παίξλεηε θαη 

ην VIP Coupons Book αμίαο 10$, γηα επηπιένλ πξνλφκηα θαη εθπηψζεηο θαζψο θαη έλα 
ράξηε γηα λα ζεκεηψζηε ηα ηνπ θαηαζηήκαηα 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 Κέθθα γηα ηελ γεληά ησλ Κπηηιο, ησλ ρίπηο θαη ησλ παλθ. Ρν East village 
κεηαηξάπεθε ζε έλα εξγαζηήξην πεηξακαηηζκνχ θαη λέσλ ηάζεσλ. 
6ε εκέξα: Νέα Τόξθε – Ματάκη  

Αλαρψξεζε κε πξννξηζκφ ηελ πφιε ηνπ Κατάκη. Κηα πφιε φπνπ πξνζθέξεη ηα πάληα ζε 
θάζε επηζθέπηε. Ακέηξεηεο ψξεο ειηνζεξαπείαο, βφιηεο δίπια ζε θηίξηα αξ ληεθφ, ςψληα, 

θαιφ θαγεηφ, 24σξε δηαζθέδαζε αιιά θαη γεχζε απφ άγξηα θχζε. Απηά είλαη αξθεηά φρη 
κφλν γηα λα ζε νδεγήζνπλ αιιά θαη γηα λα ζε θξαηήζνπλ γηα πάληα ζην πην θσηεηλφ 

κέξνο ηεο Φιφξηληα. Βέβαηα, απφ ηελ πξψηε βφιηα ζην Κατάκη έρεηο έλα κφληκν déjà vu, 
φηη θάπσο, θάπνπ, θάπνηε απηφ ην έρεηο μαλαδεί. Κεηά ηελ άθημε καο, ζα κεηαθεξζνχκε 
ζην μελνδνρείν πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο φπνπ γηα ηε δηθή ζαο άλεζε, ην 

γξαθείν καο έρεη κεξηκλήζεη αρζνθφξνη λα κεηαθέξνπλ ηηο απνζθεπέο ζηα δσκάηηα ζαο. 
Σξφλνο γηα ηαθηνπνίεζε. Ν μελαγφο ζα καο δψζεη πιεξνθνξίεο γηα κηα πξψηε γλσξηκία 

κε ηελ πφιε. 
 

7ε εκέξα: Ματάκη – Ξελάγεζε  

Μελάγεζε ζην ζεκεξηλφ θνζκνπνιίηηθν ζέξεηξν ην Κατάκη, ην νπνίν αξρηθά ήηαλ έλα 

κηθξφ ςαξνρψξη ζηελ άθξε κηαο άγξηαο θχζεο. Ώζπνπ ην ηξέλν άξρηζε λα θέξλεη 
ηνπξίζηεο ην 1896, φπνπ ε πφιε απηήλ απφθηεζε κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή κνξθή, 
θνζκνπνιίηηθε θαη άθξσο γνεηεπηηθή. Πήκεξα ζηελ μελάγεζε ζα γλσξίζεηε ηα 

ζεκαληηθφηεξα αμηνζέαηα ησλ δχν ζπλνηθηψλ: ην Κατάκη Κπηηο κε ηηο παξαιίεο θαη ην 
Καηάκη κε ηηο γξαθηθέο γεηηνληέο ηνπ. Αξρηθά θαηεπζπλφκαζηε ζηε Κηθξή Αβάλα κηα 

πεξηνρή θαηνηθεκέλε θπξίσο απφ θνπβαλνχο κεηαλάζηεο. Ζ πνιχρξσκε, έζληθ ζπλνηθία 
είλαη ην κνλαδηθφ κέξνο ζηηο ΖΞΑ φπνπ θηηάρλνληαη πνχξα θαη απνηειεί ην πνιηηηζηηθφ – 
αιιά θαη έληνλα πνιηηηθά ελεξγφ – ηκήκα ηνπ Κατάκη. Ζ Ξεξηνρή νπνία είλαη πεξηζζφηεξν 

κηα γεηηνληά κε απζεληηθή αηκφζθαηξα, παξά έλα ηνπξηζηηθφ αμηνζέαην. Θα ζπλερίζνπκε 
ζην Coral Gables φπνπ ζα πεξάζνπκε απφ ην εκβιεκαηηθφ μελνδνρείν Biltmore, ην νπνίν 

εγθαηληάζηεθε ην 1926 θαη είλαη ην πην εκβιεκαηηθφ θηίξην ηνπ Κατάκη, κε κεγαινπξεπέο 
κεζνγεηαθφ χθνο θη έλαλ πχξγν 92 κ. ζηελ θνξπθή ηνπ, πνπ πνιινί ην απνθαινχλ θαη 
«γακήιηα ηνχξηα». Πηελ αθκή ηνπ θηινμελνχζε κεγάιεο δηαζεκφηεηεο φπσο ν Κπηλγθ 



  

Θξφζκπη θ.α., ελψ ζήκεξα, κεηά ηελ πξφζθαηε αλαθαίληζή ηνπ, πιήζνο θφζκνπ ην 
επηζθέπηεηαη γηα λα ην ζαπκάζεη απφ θνληά.  Θα πεξάζνπκε απφ ηελ καξίλα ζην Coconut 

Grove, ζα δνπκε ελα αξρνληηθφ ηνπ 19νπ αηψλα, ηε Villa Vizcaya. Θαηφπηλ ζα 
θαηεπζπλζνχκε ζην θέληξν κέζσ ηεο πεξηνρήο Brickel, φπνπ βξηζθνληαη ηα κνπζεία 

Τέρλεο θαη Επηζηεκψλ, ην εληππσζηαθφ γήπεδν ΛΒΑ ησλ Miami Heat. Θα δνχκε ηνλ 
Πχξγν ηεο Ειεπζεξίαο, ην Ξνιηηηζηηθφ θέληξν ηνπ Κεγάξνπ Κνπζηθήο θαη ηελ Ιπξηθή 
ζθελή. Πην Κατάκη Κπηηο ζα δνχκε ηα πνιπηειή μελνδνρεία πνπ εθηείλνληαη θαηά κήθνο 

ηεο παξαιηαθήο θαζψο  θαη ηε ζεηξά απφ ζπίηηα εθαηνκκπξηνχρσλ. Πηε λφηηα πιεπξά ηνπ 
λεζηνχ ε αξρηηεθηνληθή Art Deco είλαη εκθαλήο ζηηο πξνζφςεηο ησλ θηηξίσλ κε ηηο 

εθαηνληάδεο ηνπξηζηψλ λα πεξηθέξνληαη ζηνπο δξφκνπο ηνπ θαη λα απνιακβάλνπλ ηηο 
παξαιίεο ηνπ. Ρν απφγεπκα ζαο πξνηείλνπκε κηα βφιηα ζηελ παλέκνξθε Bayside Marina 
φπνπ κπνξείηε λα απνιαχζεηε έλα δείπλν ζηα εζηηαηφξηα πάλσ ζηελ πξνβιήηα θαη ην 

βξάδπ λα δηαζθεδάζεηε πίλνληαο έλα δξνζεξφ θνθηέηι. Ζ πεξηνρή είλαη ηνπξηζηηθή κε 
πνιπάξηζκα θαηαζηήκαηα φπνπ έρεηε ηελ επθαηξία λα αγνξάζεηε φκνξθα αλακλεζηηθά. 

Γηα ην βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε κηα θξνπαδηέξα κε δείπλν ζηα θαλάιηα ηεο πφιεο ή 
δηαζθέδαζε ζηελ πεξηνρή Art Deco ζηελ Ocean drive. 
 

8ε εκέξα: Ματάκη (πξναηξεηηθέο εθδξνκέο)  

Γη απηή ηε κέξα πξνηείλνπκε κία απφ ηηο 2 πξναηξεηηθέο καο εθδξνκέο πνπ πξαγκαηηθά ζα 
πξνζθέξνπλ κία δηαθνξεηηθή εκπεηξία ζην ηαμίδη ζαο. 
 

EVERGLADES AIRBOAT TOUR ΘΑΗ ΘΡΟΤΑΕΗΔΡΑ ΣΟ BISCAYNE BAY 

Κε ηελ επηινγή απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα έρεηε 2 

αμέραζηεο εκπεηξίεο, ηελ επίζθεςε ζην εζληθφ πάξθν 

Everglades θαη ηελ θξνπαδηέξα ζην Biscayne Bay! Αμίδεη ε 

βφιηα κε έλα airboat (επίπεδε βάξθα κε έλαλ ηεξάζηην 

έιηθα, ζαλ αλεκηζηήξα, ζην πίζσ κέξνο ηεο). Γηαζρίζηε ην 

κνλαδηθφ νηθνζχζηεκα ηνπ Evergladew γεκάην κε εηθφλεο 

εμσηηθήο θαη άγξηαο νκνξθηάο, νπνπ ζα ζπλαληήζεηε 

αιηγάηνξεο πνπ βξηζθνληαη ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Δπηζεο  ζα έρεηε ηελ επθαηξηα 

γηα κηα πεδνπνξία κέζα ζηελ δνχγθια. Πην ηεινο ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο κε εζηηαηφξηα 

θαη θαηαζηήκαηα γηα έλα ραιαξφ δηάιιεηκα. Πηε ζπλέρεηα ζα νινθιεξψζεηε ηελ εκέξα 

ζαο κε ηελ θξνπαδηέξα ζηα ηξνπηθά λεξά ηνπ θφιπνπ Biscayne. Kαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θξνπαδηέξαο, ζπλαληάηε ην λεζί Fishers, ηo Miami Beach, βιέπεηε νπξαλνμχζηεο θαη 

ζπίηηα δηαζήκσλ φπσο ηνπ Shaquille O neal, ηεο Καληφλα, ηνπ Βεξζαηζε θαη άιισλ 

πνιιψλ. 

ΖΜΔΡΖΗΑ ΔΘΓΡΟΜΖ ΣΟ KEY WEST ΘΑΗ ΘΡΟΤΑΕΗΔΡΑ                                                                      

Κία εθδξνκή πνπ ζα ζαο κείλεη αμέραζηε! Απφ ην Κατάκη 

κεηαθέξεζηε ζην δηάζεκν λεζί γλσζηφ γηα ηνλ 

ειηφινπζην θαηξφ, ηηο ακκψδεηο παξαιίεο, θαη ηα ηζηνξηθά 

αμηνζέαηα. Θαηά ηελ άθημή ζαο, ζα έρεηε ρξφλν λα 

εμεξεπλήζεηε ην Key West κφλνη ζαο, λα επηζθεθηείηε ην 

ζπίηη ηνπ Hemingway, λα θάλεηε θαγηάθ ή λα 

παξαθνινπζήζεηε ηα δειθίληα θάλνληαο θξνπαδηέξα. Έλα 

θαξαβάθη κε γπάιηλν ππζκέλα ζα ζαο πάεη βφιηα πάλσ απφ έλαλ πνιχρξσκν 

θνξαιιηνγελή χθαιν, ηνλ ηξίην κεγαιχηεξν ζε φιν ηνλ θφζκν ν νπνίνο θηινμελεί ηελ 

κεγαιχηεξε πνηθηιία ππνζαιάζζηαο δσήο. 

 
9ε -10ε εκέξα: Ματάκη – Αζήλα  

Αλαρψξεζε γηα ην αεξνδξφκην θαη πηήζε κε ηειηθφ πξννξηζκφ ηελ Αζήλα. Άθημε ζην 
αεξνδξφκην, κε θνξηίν κεγάιν φκνξθσλ  αλακλήζεσλ. 



  

 
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο 
 8 δηαλπθηεξεχζεηο ζε θεληξηθφηαηα μελνδνρεία 4* 

 Μελαγήζεηο ζε φιεο ηηο πφιεηο φπσο αλαθέξνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 
 Θξνπαδηέξα ζην άγαικα ηεο Διεπζεξίαο (λεζί Έιιηο) 
 Ξεξηήγεζε ζηε γέθπξα ηνπ Μπξνύθιηλ θαη ζην Chelsea Market  

 Δπίζθεςε ζην Brookfield Place, ζην Highline & ζηελ λέα ζπλνηθία Hudson Yards κε  
γηγάληην θπςεινεηδέο γιππηφ The Vessel 

 Δπίζθεςε ζηηο γεηηνληέο ησλ “Sex and the City” & “Φηιαξάθηα”! 
 Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε πξναηξεηηθέο εθδξνκέο ζην Κατάκη 
 Μελάγεζε ζην Ματάκη & South Beach  

 Ξεξηήγεζε ζηελ καξίλα Coconut Grove 
 Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ πξναηξεηηθή εθδξνκή ζην εθπησηηθφ θέληξν Woodbury 

Outlet 
 Μεηαθνξέο απφ θαη πξνο αεξνδξφκηα εληφο Ακεξηθήο  
 Γπλαηφηεηα πξναγνξάο εηζηηεξίσλ ζε εθπησηηθέο ηηκέο γηα παξαζηάζεηο Broadway, 

κνπζείσλ, αγψλσλ NBA, δηάζεκσλ παξαηεξεηεξίσλ θαη πηήζεο κε ειηθφπηεξν!  
 Έιιελαο έκπεηξνο θαη εμεηδηθεπκέλνο μελαγφο θαζεκεξηλά 

 Κεηαθνξέο απφ θαη πξνο αεξνδξφκηα εληφο Ακεξηθήο  
 Γπλαηφηεηα πξναγνξάο εηζηηεξίσλ παξαζηάζεσλ Broadway, εηζηηήξηα γηα αγψλεο NBA & 

κνπζείσλ ζε εθπησηηθέο ηηκέο 
 Γπλαηφηεηα πξναγνξάο εηζηηεξίσλ γηα δηάζεκα παξαηεξεηήξηα & πηήζε κε ειηθφπηεξν! 
 Ραμηδησηηθφο νδεγφο κε εκπεηξία 32 εηψλ ζε Λέαο φξθεο – Ζ.Ξ.Α.** θαη ράξηεο 

 Δθπησηηθή θάξηα ζην Woodbury Outlet (VIP Booklet) 
 Έμνδα ESTA (άδεηα εηζφδνπ ζηηο ΖΞΑ)  

 Ραμηδησηηθή αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, πξνζηαζίαο πξνθαηαβνιψλ & 
απνδεκίσζεο δηαθνπήο ηαμηδίνπ θαη εηδηθή ηαμηδησηηθή αζθάιεηα Covid19 

 

 
** Ο ταξιδιωτικός οδηγός έρεη ζπληαρζεί απφ εκάο εηδηθά γηα ηνπο ηαμηδηψηεο καο, κε 

βάζε ηηο εκπεηξίεο 32 εηψλ ηαμηδηψλ ζηηο ΗΠΑ θαη πεξηιακβάλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη 
κπζηηθά ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ λα αμηνπνηεζεί ζην έπαθξν ν ειεχζεξνο ρξφλνο. 

 

 *Επίζεο κε δηζηάζεηε λα ξσηήζεηε 
ηνλ πάληα ελεκεξσκέλν μελαγφ ζαο 

πνπ δεη ζηηο ΗΠΑ γηα ηα θαιπηέξα 
ζηέθηα γηα θαγεηφ, πνηφ, Jazz clubs, 
θ.α. 

 
 

 
 

 Φφξνη αεξνδξνκίσλ, θφξνη δηακνλήο, ηνπηθνί θφξνη (δείηε θαηάινγν ηηκψλ) 

 Δηζηηήξηα ζπγθνηλσληψλ (κεηξφ θιπ.)  
•   Φηινδσξήκαηα ηα νπνία θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ μελαγφ ηεο εθδξνκήο (δείηε 

θαηάινγν ηηκψλ) 
 Ζ ρξέσζε ησλ απνζθεπψλ γηα ηελ εζσηεξηθή πηήζε ζηελ Ακεξηθή (30$ αλά 

απνζθεπή) 

 Ό,ηη αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθφ ή πξνηεηλφκελν 
 

 
εκεηώζεηο: 
 Ρν ηαμίδη ζηηο ΖΞΑ ππφθεηηαη ζε πξνυπνζέζεηο πγεηνλνκηθψλ θξηηεξίσλ νη νπνίεο 

νξίδνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ ΖΞΑ (εκβνιηαζκφο, αξλεηηθφ ηεζη θιπ). 
 Απαξαίηεηε γηα ηελ είζνδν ζηηο Ζ.Ξ.Α είλαη ε έγθξηζε ESTA (Ξξφγξακκα Απαιιαγήο 

απφ Βίδα) ηελ νπνία αλαιακβάλεη εμ‟ νινθιήξνπ ην γξαθείν καο. Πε πεξίπησζε πνπ 



  

έρεηε επηζθεθηεί θάπνηα εθ ησλ ρσξψλ Ππξία, Πνπδάλ, Ηξάθ, Ηξάλ, Ιηβχε, εκέλε ή 
Πνκαιία απφ 01/03/2011, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία γηα 

αίηεζε VISA, ηε ζπκπιήξσζε ηεο νπνίαο κπνξνχκε λα αλαιάβνπκε εθφζνλ 
επηζπκείηε. 

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

 ΞΟΝΠΝΣΖ: Νη ηηκέο πνπ ζπκθσλνχληαη θαηά ηελ θξάηεζε είλαη ΝΟΗΠΡΗΘΔΠ, ρσξίο 

θακία αχμεζε αλεμαξηήησο αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ. 
 Νη πξναηξεηηθέο εθδξνκέο απαηηνχλ ειάρηζην αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπο 
 Ρα δσκάηηα ζηα μελνδνρεία αθνξνχλ ηε βαζηθή (standard) θαηεγνξία ζε ηπραίν 

φξνθν/ζέα. Γσκάηηα κε πςειφ φξνθν θαη ζπγθεθξηκέλε ζέα δίλνληαη θαηφπηλ 

δήηεζεο. 
 Ππκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη φηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνχο Όξνπο 

Ππκκεηνρήο 
 

 

Σαμηδεύνληαο καδί καο εμαζθαιίδεηε ηηο θαιύηεξεο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο 

ρακειόηεξεο ηηκέο! 
 
 

 
 

Φαληαζκαγνξηθέο παξαζηάζεηο ζην Broadway   
Ρν δηαζεκφηεξν θηλεκαηνγξαθηθφ ζθεληθφ ηνπ θφζκνπ βξίζθεηαη αλακθηζβήηεηα ζηελ 

νδφ Broadway. Δθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο ζπγθεληξψλνληαη ζηα θνζκνπνιίηηθα ζέαηξα ηεο 
νδνχ πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο πην γλσζηέο παξαζηάζεηο παγθνζκίσο φπσο 
ηα Phantom of the Opera, Lion King, Αladdin, Chicago θαη πνιιέο άιιεο. Θάληε ηελ 

θξάηεζε ζαο ην ζπληνκφηεξν, θαζψο ηα δηαζέζηκα εηζηηήξηα γηα ηηο θαιχηεξεο 
παξαζηάζεηο εμαληινχληαη γξήγνξα! 

 

Παξαηεξεηήξηα   
Αλ ππάξρεη κία πφιε πνπ αμίδεη λα απνιαχζεηε ηε ζέα απφ ςειά, λα ηξαβήμεηε ηηο 

θαιχηεξεο παλνξακηθέο θσηνγξαθίεο θαη λα πηείηε ην θνθηέηι ζαο, αηελίδνληαο ηε Γχζε 
ηνπ ειίνπ, απηή είλαη ζίγνπξα ε Λέα φξθε! Ρν ηζηνξηθφ Empire State Building, ην 
ππεξζχγρξνλν One World Observatory πνπ ρηίζηεθε ζηε ζέζε ησλ Γίδπκσλ Ξχξγσλ 

θαζψο θαη ην Top of the Rock ζηελ θαξδηά ηνπ Manhattan δελ πξέπεη λα ιείπνπλ απφ ηε 
ιίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζαο. 

 

Πεξηήγεζε κε ειηθόπηεξν   
Ρν θεξαζάθη ζηελ ηνχξηα ηεο επίζθεςεο ζαο ζην επηβιεηηθφ Καλράηαλ είλαη κηα πηήζε κε 

ην ειηθφπηεξν. Ζ αλππέξβιεηε ζέα ζα ζαο θφςεη ηελ αλάζα θαη ε αλεπαλάιεπηε εκπεηξία 
απηήο ηεο ελαέξηαο πεξηήγεζεο ζα ζαο δψζεη ηελ επθαηξία λα δείηε κεξηθά απφ ηα πην 

ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο Λέαο φξθεο απφ ςειά, πεηψληαο πάλσ απφ ην Άγαικα ηεο 
Διεπζεξίαο θαη θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ Σάηζνλ. Λα είζηε πξνεηνηκαζκέλνη κε ηελ 
θάκεξα ζαο γηα βίληεν θαη θσηνγξαθίεο ! 

 



  

Jazz Bar     
Απφ ηα 800 κέξε δηαζθέδαζεο ζε νιφθιεξε ηε Λέα φξθε, ζαο δηαζθαιίδνπκε ζέζε ζην 

θαιχηεξν. Ζ δσληαλή jazz κνπζηθή απφ έκπεηξεο κπάληεο ζα ζαο κεηαθέξεη ζηε Λέα 
φξθε ηνπ 20νχ αηψλα απνπλένληαο ην ξνκαληηζκφ θαη ηε δπλακηθφηεηα ηεο επνρήο κέζα 

απφ επηηπρίεο ησλ Frank Sinatra, Louis Armstrong, Duke Ellington θαη πνιιψλ άιισλ ! 
 

Μνπζεία   
Αθφκα έλα απφ ηα “δπλαηά ραξηηά” ηεο Λέαο φξθεο είλαη ηα δεθάδεο κνπζεία θαη ρψξνη 

ηέρλεο. Μερσξίδνπκε θαη πξνηείλνπκε αλεπηθχιαθηα ην Moma, Madame Tussauds, 
Guggenheim θαη Πνιεκηθό κνπζείν. Καδί καο εμαζθαιίδεηε ηηο θαιχηεξεο ηηκέο, 

ζπκβνπιέο πεξί σξαξίσλ θαζψο θαη ην fast pass φπνπ δχλαηαη. 
 

 
Μνλνήκεξεο εθδξνκέο  
Ρν Κατάκη ελδείθλπηαη γηα κνλνήκεξεο εμνξκήζεηο ζε θνληηλνχο πξννξηζκνχο, φπσο ην 

Key West, ην λνηηφηεξν ζεκείν ησλ ΖΞΑ, πνπ είλαη δηάζεκν γηα ηα ζαιάζζηα ζπνξ, ηε 
δσληαλή λπρηεξηλή δσή, ηηο παξαιίεο θαη ηα παζηέι ηνπ ρξψκαηα, ή ην Biscayne Bay, ην 

ιηκάλη ηνπ Κατάκη, πνπ θηινμελεί κεξηθέο απφ ηηο πην ηζηνξηθέο θαη γξαθηθέο γεηηνληέο. 
Κπνξείηε, επίζεο, λα θιείζεηε εηζηηήξηα γηα κία εκέξα ζην νηθνζχζηεκα Everglades, φπνπ 
κε έλα αεξφπινην πεξλάηε κέζα απφ ηηο βαιηψδεηο πεξηνρέο θαη βιέπεηε πνιιά είδε δψσλ 

ηεο Φιφξηληα, φπσο θξνθφδεηινπο, εθαηνληάδεο είδε πνπιηψλ, ειάθηα θ.ά.  
 

 
Γξαζηεξηόηεηεο 
Γηα ηνπο θηιφδσνπο αιιά θαη ηα παηδηά, ε επίζθεςε ζην Κατάκη πξνυπνζέηεη ηελ επίζθεςε 

ζηνλ Εσνινγηθφ Θήπν, κία έθηαζε 3.400 ζηξεκκάησλ κε πεξηζζφηεξα απφ 3.000 δψα θαη 
πάλσ απφ 1.200 θπηά θαη δέληξα θπηεκέλα θαηά ηξφπν πνπ λα κηκείηαη ηνπο θπζηθνχο 

νηθνηφπνπο ησλ δψσλ, αιιά θαη ην Δλπδξείν, έλα κέξνο πνπ ζα ζαπκάζεηε έλα εμαηξεηηθφ 
show κε δειθίληα, θάιαηλεο δνινθφλνπο πνπ πεηνχλ ζηνλ αέξα θαη ζαιάζζηα ιηνληάξηα. 
Δίλαη επίζεο έλα ζπίηη γηα ηα απεηινχκελα πξνο εμαθάληζε είδε δψσλ φπσο ζαιάζζηεο 

ρειψλεο θαη θψθηεο. 
 

Γπλαηόηεηα θξάηεζεο ζε θνξπθαία εζηηαηόξηα !    

Ρν γξαθείν καο πξαγκαηνπνηεί γηα εζάο θξαηήζεηο ζηα θνξπθαία εζηηαηφξηα ηεο πφιεο κε 
ηηο θαιχηεξεο πξνηάζεηο βάζεη ησλ θξηηηθψλ ησλ ηαμηδησηψλ καο. Δάλ έρεηε θάπνηα 

ηδηαίηεξε πξνηίκεζε κελ δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο, πξνθεηκέλνπ λα δνχκε 
εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θξάηεζεο. 
 

 
Αγώλεο NBA  

Όλεηξν πνιιψλ πνπ αλαιακβάλνπκε λα ην θάλνπκε πξαγκαηηθφηεηα. Ξαξαθνινπζήζηε 
καδί καο ηνπο αγαπεκέλνπο ζαο παίρηεο ζην Madison Square Garden θαη ζην Barclays 
Center  πνπ βξίζθνληαη ζηελ Λέα φξθε ή δηαθνξεηηθά κπνξείηε λα απνιαχζεηε ηνπο  

Heat ζην Κατάκη. Oη πην θαληαζκαγνξηθνί αγψλεο, ζηηο θαιχηεξεο ηηκέο γηα λα δήζεηε απφ 
θνληά ηνλ καγηθφ θφζκν ηνπ NBA!   

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε θάζε πξνηίκεζε, επηζθεθζείηε ην 
www.trip4u.gr θαη ζπλδπάζηε ην ηαμίδη ζαο κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα απνγεηψζνπλ ηελ 

ηαμηδησηηθή ζαο εκπεηξία! 
  

http://www.trip4u.gr/

