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Μνληεξέη/Καξκέι – αλ Φξαλζίζθν 
 

 
Λαο Βέγθαο/Grand Canyon – Λνο Άληδειεο /San Diego/ 

Disneyland/Universal Studios – Παξαιίεο Καιηθόξληα / άληα Μόληθα – 

Μαιηκπνύ – άληα Μπάξκπαξα – Μνληεξέπ, Καξκέι - αλ Φξαλζίζθν  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

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. 

 



 
  

 

 
Αλαρωξήζεηο: Γείηε ηηκνθαηάινγν  

Γηάξθεηα: 12 εκέξεο 
 
 

Λαο Βέγθαο: (ή απιά Βέγθαο) Απνηειεί ηε δεκνθηιέζηεξε θαη κεγαιχηεξε πφιε ηεο 
πνιηηείαο Νεβάδα, γλσζηή σο ε πξσηεχνπζα ηεο δηαζθέδαζεο ηνπ θφζκνπ. Η  πφιε κε ηα 

πεξηζζφηεξα θαη κεγαιχηεξα θαδίλν–μελνδνρεία, ε πφιε θαηλφκελν πνπ θηίζηεθε θαη 
γηγαληψζεθε ζην κέζνλ ηεο εξήκνπ κφλν θαη κφλν γηα λα πξνζειθχεη ηνπξίζηεο θαη θπλεγνχο 
ηεο ζεάο ηχρεο. Πξφθεηηαη γηα κηα πφιε πνπ ζπλερψο αλαλεψλεηαη θαη αιιάδεη πξφζσπν, πνπ 

μεθίλεζε ζαλ απιφο ζηαζκφο γηα ηνπο πξσηνπφξνπο ηαμηδηψηεο πξνο ηε δχζε θαη εμειίρζεθε 
ζηελ πφιε πνπ πξνζθέξεη ηηο εληνλφηεξεο ζπγθηλήζεηο, δηαζθέδαζε, ςπραγσγία θαη βέβαηα 

ρξήκα. Τν ζεκεξηλφ θνζκνπνιίηηθν πεξηβάιινλ ηεο, ηα κνλαδηθά ηεο ζεάκαηα, ηα πνιιά 
θαηαζηήκαηα, ηελ έρνπλ θαηαζηήζεη εθηφο απφ Μέθθα ηνπ ηδφγνπ, νηθνγελεηαθφ πξννξηζκφ, 
hot spot γηα αγνξέο, θαιφ θαγεηφ, δηαζθέδαζε θαη κία απφ ηηο αθξηβφηεξεο αγνξέο θαηνηθίαο 

ησλ ΗΠΑ. Καισζήξζαηε! 
 

Λνο Άληδειεο: Η θεκηζκέλε πφιε ησλ Αγγέισλ, φπνπ φια κπνξνχλ λα ζπκβνχλ. Η πφιε 
πνπ είλαη ε κία πφιε δίπια ζηελ άιιε, ηεξάζηηα ζε έθηαζε κε έληνλεο ελαιιαγέο ηνπο 
πινχζηνπο ιφθνπο κε ηηο παλάθξηβεο βίιεο θαη ηηο κεγάιεο ιεσθφξνπο, ηα πνιπηειή 

θαηαζηήκαηα, ηηο δηάζεκεο παξαιίεο. Ο κχζνο ηνπ Χφιπγνπλη, ε καγεία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 
είλαη δσληαλή ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

 
αλ Φξαλζίζθν: Η πφιε  πνπ ε γνεηεία ηεο καγεχεη, ζηελ άθξε κηαο ρεξζνλήζνπ δίπια 
ζηνλ Εηξεληθφ Ωθεαλφ θαη ζηνλ νκψλπκν θφιπν θαη πάλσ ζε ιφθνπο. Η πην φκνξθε  θαη 

ξνκαληηθή πφιε ηεο δπηηθήο αθηήο ησλ ΗΠΑ γηα ηελ νπνία ηξαγνπδνχλ φηη: «άθεζαλ ηελ 
θαξδηά ηνπο ζην Σαλ Φξαλζίζθν». Οη επξσπαίνη ηελ ζπγθξίλνπλ κε ηηο επξσπατθέο πφιεηο, νη 

Νενυνξθέδνη αηζζάλνληαη ζαλ ζην ζπίηη ηνπο ζηελ πφιε πνπ θεκίδεηαη γηα ηελ εθθεληξηθφηεηά 
ηεο θαη ηελ ηδαδ, φινη βξίζθνπλ φηη είλαη κηα αλζξψπηλε πφιε. 
 

 
 
 

1ε εκέξα: Αζήλα – Λαο Βέγθαο 
Ππγθέληξσζε ζην αεξνδξφκην, ηειεπηαίεο νδεγίεο θαη πηήζε γηα ηελ πφιε ησλ ηπρεξψλ 
παηρληδηψλ θαη ηεο δηαζθέδαζεο. Άθημε κεηαθνξά & ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Ζ 

δηαζθέδαζε αξρίδεη θαη θηάλεη ζην κέγηζηφ ηεο ζην Ιαο Βέγθαο. Ζ ηχρε ζαο κφιηο άξρηζε! Γηα 
ην βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε κία βφιηα ζηελ πφιε ησλ θαδίλν ησλ γξήγνξσλ γάκσλ αιιά θαη 

δηαδπγίσλ. Ξεξπαηήζηε καδί κε ηνλ ζπλνδφ ζαο ζηνλ θεληξηθφ δξφκν ηεο πφιεο, ηε Πηξήπ  ή 
αθφκα θαη ζην Downtown, φπνπ ηα πνιπηειέζηαηα μελνδνρεία εθηείλνληαη ζηε κέζε ηεο 
εξήκνπ. Πίγνπξα πξφθεηηαη γηα ην πην θσηεηλφ ζεκείν ηνπ πιαλήηε, θαζψο ηα θψηα ηεο πφιεο 

θαίλνληαη κε γπκλφ κάηη απφ ην θεγγάξη! Θάζε μελνδνρείν έρεη θάηη κνλαδηθφ αιιά ζίγνπξα 
εληππσζηαθφ λα ζαο παξνπζηάζεη θαη πνπ ζα πξνζπαζήζεη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα ζαο 

νδεγήζεη ζην δηθφ ηνπ Casino. Δδψ, κέρξη θαη ην θάπληζκα... επηηξέπεηαη! 
 
2ε εκέξα: Λαο Βέγθαο – πεξηήγεζε 

Μεθηλψληαο ηελ εκέξα καο, έρνπκε ειεχζεξν πξσηλφ φπνπ ζαο πξνηείλνπκε κηα  επίζθεςε ζε 
έλα απφ ηα δπν Premium Outlets ηεο πφιεο, κε ην North Premium Outlet λα απνηειεί ηε 

βέιηηζηε επηινγή. Κφιηο 15 ιεπηά απφ ην μελνδνρείν ζαο κε ηαμί, ζα ζπλαληήζνπκε φια ηα 
κεγάια νλφκαηα ηεο κφδαο φπσο DKNY, Calvin Klein, Gucci, Escada θαη άιιεο 200 θαη πιένλ 
επψλπκεο κάξθεο ζε απίζηεπηα ρακειέο ηηκέο. Ρν απφγεπκα ζα μεθηλήζνπκε κε ηνλ μελαγφ 

καο κηα πεξηήγεζε ζε απηήλ ηελ ιακπεξή πφιε ηεο δηαζθέδαζεο, ησλ θαδίλν, ησλ ζεακάησλ 
θαη ηεο πνιπηέιεηαο. Πηελ πεξηήγεζε καο ζα γλσξίζνπκε πσο απέθηεζε απηήλ ηελ θήκε ε 

πφιε, έρνληαο θαηαθέξεη λα είλαη πφινο έιμεο ηφζσλ ηνπξηζηψλ. Θα πεξπαηήζνπκε ζηελ 
Strip, γλσζηή σο ε πεξηνρή πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλα ηα πεξηζζφηεξα ππεξπνιπηειή 
μελνδνρεία-θαδίλν πνπ δεζπφδνπλ θαη εληππσζηάδνπλ. Φπζηθά ην γεγνλφο φηη αθφκα θαη ζην 



 
  

πεδνδξφκην ε κνπζηθή καο θηηάρλεη ην θέθη, δελ ζα πεξάζεη απαξαηήξεην. Ζ βφιηα καο 

ζπλερίδεηαη ζηα μελνδνρεία ηνπ Ιαο Βέγθαο. Ξεξλψληαο απφ ην 50 εηψλ Caesar’s Palace θαη 
ην «Λαφ ηνπ ηδφγνπ» Bellagio, δελ ζα παξαιείςνπκε λα δνχκε ην εληππσζηαθφ ζφνπ κε ηα 

ζηληξηβάληα πνπ ρνξεχνπλ κε ηελ ζπλνδεία κνπζηθήο. Πηε ζπλέρεηα ζα θάλνπκε έλα ηαμίδη 
αλά ηνλ θφζκν, θαζψο μελνδνρεία ζην Ιαο Βέγθαο απνηίλνπλ θφξν ηηκήο ζε δηάζεκα 
αμηνζέαηα. Δπνκέλσο ζηελ βφιηα καο απηήλ ζα πάξνπκε κηα γεχζε απφ ην Ξαξίζη θαη ηνλ 

Ξχξγν ηνπ Άηθει ζην Paris Las Vegas, ζα βξνχκε γφλδνιεο θαη ηελ πιαηεία ηνπ Αγίνπ 
Κάξθνπ ζην Venetian αιιά θαη ην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο, ην Empire State θαη ην Central 

Park ζην New York New York. Απηή είλαη ε καγεία απηήο ηεο πφιεο!  Κέηα ην πέξαο ηεο 
πεξηήγεζήο ζαο πξνηείλνπκε λα αμηνπνηήζεηε ηνλ ππφινηπν ρξφλν ζαο ζε έλα απφ ηα 
θαληαζκαγνξηθά ζεάκαηα κε ρνξεπηηθέο θαη αθξνβαηηθέο παξαζηάζεηο, κάγνπο θαη 

θαιιηηέρλεο παγθνζκίνπ θήκεο. Αλ πάιη ζέιεηε λα θηλεζείηε ειεχζεξα, ζα βξείηε πιήζνο bar 
γηα λα απνιαχζεηε πνηά θαη θξαζηά ζηα θαιχηεξα ηνπο. Θαιή δηαζθέδαζε! 

 
3ε εκέξα: Λαο Βέγθαο – Γθξαλη Κάλπνλ 
Λσξίο ην πξση, ζα αλαρσξήζνπκε γηα κηα 

θαηαπιεθηηθή δηαδξνκή κε πξννξηζκφ ην 
θαξάγγη ηνπ Γθξαλη Κάλπνλ, ζηελ Θνηιάδα 

ηεο Φσηηάο θαη ην απνιηζσκέλν δάζνο, αιιά θαη 
ην θξάγκα Σνχβεξ ζηελ ηερλεηή ιίκλε ηνπ 
Κηλη. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κνλαδηθήο απηήο 

εθδξνκήο, ζα γλσξίζνπκε ην ζαχκα ηεο θχζεο 
ζε έλα πιεξέζηαην θαη πνιπηειέο πξφγξακκα, 

ην φπνην πεξηιακβάλεη γεχκα θαη ηε κνλαδηθή 
εκπεηξία ηεο γπάιηλεο γέθπξαο πνπ θφβεη 
ηελ αλάζα. Δπηζηξνθή ην βξάδπ ζην μελνδνρείν 

καο θαη επθαηξία γηα δηαζθέδαζε θαζψο είλαη ε ηειεπηαία καο βξαδηά. 
 

4ε εκέξα: Λαο Βέγθαο – Λνο Άληδειεο – άληα Μόληθα 
Αθνχ ζπγθεληξσζνχκε ην πξσί ζην μελνδνρείν καο, αθήλνπκε ηελ πφιε ησλ Θαδίλν θαη ηεο 
δηαζθέδαζεο. Γηαζρίδνπκε ηελ έξεκν ηεο Λεβάδα, γλσζηή απφ ηα θηλεκαηνγξαθηθά έξγα 

Γνπέζηεξλ θαη θηάλνπκε ζην Ινο Άληδειεο, ηελ πφιε ησλ "Αγγέισλ".  Κε ηελ άθημή καο θαη 
πξηλ ηελ ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο, ζα βηψζνπκε ηελ πξψηε απφ ηηο δπλαηέο εηθφλεο, 

επηζθεπηφκελνη κηα απφ ηηο νκνξθφηεξεο παξαιίεο ηεο Θαιηθφξληα, ηε γλσζηή Πάληα Κφληθα. 
Έπεηηα απφ κηα κηθξή ζηάζε γηα θσηνγξαθίεο θαηεπζπλφκαζηε ζην μελνδνρείν καο, έρνληαο 

πάξεη κηα θαιή πξψηε γεχζε απφ ηελ  εληππσζηαθή Θαιηθφξληα. 
 
5ε εκέξα: Λνο Άληδειεο – Ξελάγεζε - Universal Studios Hollywood 

Ζ ζεκεξηλή μελάγεζή καο επηθπιάζζεη εθπιήμεηο. Ρν Ινο Άληδειεο  δελ είλαη κηα πφιε ζαλ 
απηέο πνπ έρεηε ζπλεζίζεη λα βιέπεηε. Δίλαη κηα πφιε κε πνιιέο πφιεηο, κηα γηγαληηαία πφιε 

κεηαμχ κεγάισλ βνπλψλ θαη ηνπ Δηξεληθνχ. Πηελ μελάγεζή καο, ζα επηζθεθζνχκε ην  Κηνχδηθ 
Πέληεξ θαη ην Disney Concert Hall ζην θέληξν ηεο πφιεο. Πην Hollywood ζα δνχκε ην Θηλέδηθν 
Θέαηξν φπνπ παξνπζηάδνληαη νη πξεκηέξεο ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ θαη φπνπ γλσζηνί 

θαιιηηέρλεο απφ ην ρψξν ηνπ ζεάκαηνο έρνπλ αθήζεη ηα απνηππψκαηά ηνπο. Θα λνηψζεηε θαη 
εζείο "ζηαξ", φηαλ ζα πεξπαηήζεηε ζην πεδνδξφκην πνπ ππάξρνπλ ηα νξηράιθηλα αζηέξηα ηνπ 

“walk of fame”, ελψ ζα δνχκε θαη ην Θodak Theater φπνπ θάζε ρξφλν γίλεηαη  πιένλ ε 
πεξίθεκε ηειεηή ηεο απνλνκήο ησλ Βξαβείσλ Όζθαξ.  Έπεηηα ζα δνχκε ην Beverly Hills, ζα 
πεξάζνπκε απφ ην θεκηζκέλν Ονληέν Ληξάτβ, 

κε ηα αθξηβφηεξα θαηαζηήκαηα ηνπ θφζκνπ! Πε 
κεξηθά απφ απηά κπνξείηε λα κπείηε κφλν αλ 

έρεηε θιείζεη ξαληεβνχ. Θα δνχκε αθφκα ηηο 
φκνξθεο παξαιίεο ηεο πφιεο θαη ζα 
αγλαληεχζνπκε ην Κάιηκπνπ... Ρν κεζεκέξη, 

κεηά ηε γλσξηκία καο κε ηελ πφιε, ζα 
ζπλερίζνπκε  κηα κνλαδηθή πεξηήγεζε ζηα 

θηλεκαηνγξαθηθά ζηνχληηνο ηεο Γηνπληβέξζαι. 
Κε εηδηθφ ηξελάθη ζα μελαγεζνχκε ζηνπο 
ρψξνπο ησλ γπξηζκάησλ ησλ ηειενπηηθψλ θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ θαη ζα δνχκε 



 
  

ζθεληθά θαη ηξπθ πνπ πξνθαινχλ ην ζαπκαζκφ γηα ηελ 7ε Ρέρλε. Ζ πεξηγξαθή ησλ ζεακάησλ 

πνπ ζα δνχκε είλαη ζρεδφλ αδχλαηε. Αλαθέξνπκε κφλν: Fear Factor, Water world, ηαηλίεο 4D 
(!), ηα γξήγνξα ηξελάθηα ηνπ Mummy, νη επηδείμεηο καθηγηάδ θηι. Ν μελαγφο ηεο εθδξνκήο ζα 

ζαο θαζνδεγήζεη έηζη ψζηε λα κελ ράζεηε ηίπνηα. Δπηζηξνθή ην βξάδπ ζην μελνδνρείν. 
 
6ε εκέξα: Λνο Άληδειεο – (πξναηξεηηθά Disneyland / αλ Νηηέγθν) 

Νιφθιεξε ηε ζεκεξηλή εκέξα ηελ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο γηα λα ηελ πεξάζνπκε κε ηελ 
επηινγή πνπ καο ηαηξηάδεη θαιχηεξα. Κηα απφ απηέο είλαη λα ηελ πεξάζνπκε ζηνλ θόζκν ηνπ 

Νηίζλεϋ, ηνλ απέξαλην θφζκν ηνπ παξακπζηνχ πνπ δεκηνχξγεζε ε θαληαζία ηνπ Γνπψιη 
Ληίζλευ. Θα δνχκε ηελ νδφ ηεο Ακεξηθήο, ηε ρψξα ηεο πεξηπέηεηαο, ην δηαζηεκηθφ βνπλφ, ην 
θάζηξν ηεο ζηαρηνπνχηαο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καγηθνχ βαζηιείνπ, ηε βξαδηλή 

ειεθηξηθή παξέιαζε θιπ. Όια ζα κείλνπλ αλεμίηεια ραξαγκέλα ζηε κλήκε ζαο, ελψ 
ππάξρνπλ πνιιά κέξε φπνπ ζα κπνξέζνπκε λα θάκε, αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο καο. Ρν 

θαληαζκαγνξηθφ ζέακα νινθιεξψλεηαη κε ηηο παξειάζεηο ησλ εξψσλ ηνπ Ληίζλευ, ην 
Fantasmic επάλσ ζηελ ιίκλε, αιιά θαη ηα βεγγαιηθά. Ρν βξάδπ επηζηξνθή ζην μελνδνρείν 
καο. Μηα άιιε πξόηαζε είλαη ε θιαζηθή εθδξνκή ζην  αλ Νηηέγθν, ηελ λνηηφηεξε πφιε 

ηεο Θαιηθφξληα, θνληά ζηα κεμηθάληθα ζχλνξα. Θα αθνινπζήζνπκε ηελ παλέκνξθε 
παξαιηαθή δηαδξνκή, αξρίδνληαο απφ ην Ινλγθ Κπηηο, φπνπ ζα δνχκε ην ξψζηθν ππνβξχρην 

Scorpion θαη θπξίσο ην παιαηφ πεξσθεάλην Θνπήλ Καίξε Η, ην νπνίν ζήκεξα έρεη κεηαηξαπεί 
ζε ρψξν γακήιησλ δεμηψζεσλ, ζε μελνδνρείν θαη θπζηθά κνπζείν. Ππλερίδνπκε πεξλψληαο ηηο 
Σάληηθηνλ Κπηηο, Ληνχπνξη  Κπηηο, Ιαγθνχλα Κπηηο, Παλ Θιεκέληε. Πηελ δηαδξνκή ζα δνχκε 

πψο δεκηνπξγνχληαη θαηλνχξγηνη νηθηζκνί θαζψο ε πεξηνρή ζπλερψο εμειίζζεηαη. Θα 
θζάζνπκε ζην Παλ Ληηέγθν, ηελ ρξπζή πφιε, ζηνπο πξφπνδεο ηνπ φξνπο Ξάινκαξ, ε νπνία 

εμειίζζεηαη ζε ελαιιαθηηθή Silicon Valley. Φζάλνπκε ζην ιηκάλη ηνπ Παλ Ληηέγθν, φπνπ ζα 
δνχκε ην Seaport Village κηα πεξηνρή πνπ έρεη δηακνξθσζεί κε θαηαζηήκαηα, θαθέ θαη 
εζηηαηφξηα. Απφ εθεί, αθνχ δηαζρίζνπκε ηελ κεγάιε γέθπξα, απφ φπνπ ζα δνχκε έλα ηκήκα 

ηνπ Λαχζηαζκνπ ηεο πφιεσο, ζα θζάζνπκε ζην λεζί Coronado, κηα παλέκνξθε  πεξηνρή 
θαηνηθηψλ, φπνπ βξίζθεηαη θαη ην πεξίθεκν παιαηφ μχιηλν μελνδνρείν Ληει Θνξνλάλην, ην 

νπνίν έρνπκε γλσξίζεη ζε πνιιά θηλεκαηνγξαθηθά έξγα. Ζ νκνξθηά δελ πεξηγξάθεηαη κε 
ιφγηα. Ρν βξάδπ πιένλ επηζηξέθνπκε ζην Ινο Άληδειεο. Αλ πάιη δε ζαο ζπγθηλεί θαηη απφ ηηο 
παξαπάλσ πξνηάζεηο, πεξηπιαλεζείηε ζην Ινο Αληδειεο θάλνληαο ηηο ηειεπηαίεο ζαο αγνξέο, 

ή θαηεπζπλζείηε παξαιηαθά γηα λα ραιαξψζεηε κπξνζηά ζηνλ σθεαλφ. Πε θάζε πεξίπησζε, ε 
κέξα είλαη δηθή ζαο! 

 
7ε εκέξα : Λνο Άληδειεο – Μνληεξέη* 

Λσξίο ην πξσί αλαρψξεζε θαη κεηάβαζε 
νδηθψο γηα ην ζην γξαθηθφ ςαξνρψξη 
Monterey. Δηνηκαζηείηε λα απνιαχζεηε ηελ 

πην εληππσζηαθή σο ηψξα δηαδξνκή, θαηά 
κήθνο ηεο παλέκνξθεο αθηήο ηεο 

Θαιηθφξληα. Πε έλα κέξνο ηεο δηαδξνκήο, 
δηαζρίδνπκε ηνλ ηζηνξηθφ 
απηνθηλεηόδξνκν 1, ελψ ζηα αξηζηεξά 

καο εθηείλεηαη ν Δηξεληθφο Ωθεαλφο. 
Γλσζηφο θαη σο Pacific Coast Highway, 

δηθαίσο ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα θνξπθαία 
νδηθά ηαμίδηα ζηνλ θφζκν. Κηα ηδηαίηεξα 
ζπλαξπαζηηθή δηαδξνκή, εηδηθά κέζα απφ ην 

Big Sur, φπνπ ηα βνπλά Santa Lucia βπζίδνληαη ζηε ζάιαζζα, έλψ ηα θχκαηα θαη ν άλεκνο 
ρηππνχλ ακείιηθηα ηνπο βξάρνπο θαη ηελ αθηή θάησ θαη ιπγίδνπλ ηα γεγελή θππαξίζζηα ζε 

αιιφθνζκα ζρήκαηα. Απηφ είλαη θαη ην θνκκάηη πνπ ζα πάξεηε ηηο δπλαηφηεξεο εηθφλεο ηνπ 
ηαμηδηνχ ζαο. Άθημε πξνο ην απφγεπκα, ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο θαη κηα πξψηε βφιηα 
κε ηνλ μελαγφ ζαο. 

 
8ε εκεξα: Ξελάγεζε Μνληεξέη θαη Καξκέι -  αλ Φξαλζίζθν* 

Πήκεξα ζα δηαπηζηψζνπκε πσο δελ έρνπκε επηιέμεη  ηπραία ηε δηαλπθηέξεπζή καο ζην 
Κνληεξέη. Δδψ βξίζθεηαη θαη ε πξνβιήηα Monterey’s  Wharf  φπνπ ηα πεξηζζφηεξα ςαξάδηθα - 
θνλζεξβνπνηία, έρνπλ γίλεη θαηαζηήκαηα ηνπξηζηηθψλ εηδψλ, γθαιεξί έξγσλ ηέρλεο, θαη 



 
  

εζηηαηφξηα θαη φπνπ ν Ρδνλ Πηάηκπεξγθ εκπλεχζζεθε ην Cannery Row. Πήκεξα είλαη 

ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν κε κεγάιν ελπδξείν. Απφ εθεί κε εηδηθή άδεηα, κέζσ ηεο ηδησηηθήο νδνχ 17 
Miles Drive ζα πεξάζνπκε ζην θαηάθπην δάζνο Ληει Κφληε ηεο  ρεξζνλήζνπ ηνπ Κνληεξέη ε 

νπνία ζεσξείηαη απφ πνιινχο κηα απφ ηηο σξαηφηεξεο αθηέο ηνπ θφζκνπ κε ζαπκάζηεο 
παξαιίεο θαη βίιεο δηαζήκσλ αζηέξσλ ηνπ Σφιπγνπλη. Θα δνχκε ηνλ βξάρν κε ηηο θψθηεο θαη 
ζχληνκα θζάλνπκε ζην πξννξηζκφ καο ην γξαθηθφ Θαξκέι ηελ κηθξή πφιε πνπ νη θάηνηθνί 

ηνπ είλαη απνθαζηζκέλνη  λα θξαηήζνπλ ην χθνο ηνπ ρσξηνχ, κε ηα παξακπζέληα ζπίηηα. Δίλαη 
κηα κηθξή παξαζαιάζζηα  πφιε θαιιηηερλψλ, θαζεγεηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ (Γηθεγφξσλ, 

Πηξαηησηηθψλ, Θπβεξλεηηθψλ παιιήισλ, Ξνιηηηθψλ, Δπηρεηξεκαηηψλ) πνπ εκπλένληαη απφ 
ηελ απιφηεηα ηνπ ηνπίνπ θαη ηνλ ξπζκηθφ ήρν ηεο ζάιαζζαο, φπνπ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε 
ησλ θσηεηλψλ πηλαθίδσλ (neon) θαη ε θαηαζθεπή κεγάισλ θηηξίσλ, κε πνιιέο γθαιεξί  

έξγσλ ηέρλεο, αληίθεο θαη επξσπατθά πξντφληα. Ρέρλεο, Γξάκκαηα θαη θπξίσο Εσγξαθηθή 
είλαη ηα πξντφληα ηνπ Θαξκέι. Ππλέρεηα ηεο παλέκνξθεο δηαδξνκήο γηα ηελ πην αγαπεηή θαη 

ξνκαληηθή πφιε ηεο Ακεξηθήο, ην Παλ Φξαλζίζθν πνπ είλαη πιένλ κηα αλάζα καθξηά! Αθημε, 
ηαθηνπνηεζε ζην μελνδνρεην καο θαη πξψηε γλσξηκηα κε ηελ πφιε. 
 

9ε εκέξα: αλ Φξαλζίζθν – Ξελάγεζε  
Πήκεξα ζα μεθηλήζνπκε γηα ηελ πην αγαπεηή πφιε ηεο Ακεξηθήο, ην Παλ Φξαλζίζθν, ηελ πφιε 

κε ηελ πνιχ πξφζθαηε ηζηνξία πνπ βξίζθεηαη ζηελ άθξε κηαο ρεξζνλήζνπ δίπια ζηνλ 
Δηξεληθφ Ωθεαλφ θαη ζηνλ νκψλπκν θφιπν, ηελ πφιε πνπ θεκίδεηαη γηα ηελ εθθεληξηθφηεηά 
ηεο. Πρεδφλ φπνπ θαη λα πάεη θαλείο ζηελ πφιε ζα έρεη ζπγθινληζηηθή ζέα. Ξξψηνο καο 

ζηαζκφο ε θηλέδηθε ζπλνηθία. Θα ζπλερίζνπκε κε ην δεκνηηθφ θέληξν Πίβηθ Πέληεξ  πνπ 
πεξηιακβάλεη ην Γεκαξρείν, κε ηνλ θιαζηθφ ζφιν θαη ηηο Γσξηθέο θνιψλεο, ηε δεκνηηθή 

βηβιηνζήθε θαη ηελ φπεξα. Θα επηζθεθζνχκε ζηνλ ιφθν Άιακν ηα ελαπνκείλαληα Βηθησξηαλά 
ζπίηηα, κε θφλην ηα κνληέξλα ζχγρξνλα θηήξηα ελψ ζα δνχκε θαη ην κνληέξλν Θαζνιηθφ Λαφ 
ηεο Ξαξζέλνπ Καξίαο. Αξγφηεξα θαη αθνχ ζαπκάζνπκε ηελ γέθπξα Γθφιληελ Γθέτη (Σξπζήο 

Ξχιεο) θαη ην λεζί Αιθαηξάδ, ζα ζπλερίζνπκε θάλνληαο κηα βφιηα κε ην πνχικαλ ζην 
απέξαλην Γθφιληελ Γθέτη Ξαξθ, ζηνιίδη θαη απηφ ηεο πφιεο, κε ηνπο γηαπσλέδηθνπο θήπνπο, 

ην Βνηαληθφ Θήπν, κε γήπεδα γθνιθ, ιίκλεο, ελπδξεία, πάξθν κε βνπβάιηα θαη ηάξαλδνπο, ην 
κνπζείν αζηαηηθήο ηέρλεο θαη ηέινο ηνλ αλεκφκπιν. Ρν απνθνξχθσκα ηεο εκέξαο ζα είλαη κηα 
καηηά ζηνλ αηειείσην Δηξεληθφ Ωθεαλφ. Ζ Γηνχληνλ Πθνπέξ καο θαιεί ζηε ζπλέρεηα. Ζ 

ππξακίδα Ρξαλζακέξηθαλ ζην θέληξν ηξαβάεη πάληα ηελ πξνζνρή φισλ.  
 

10ε εκέξα: αλ Φξαλζηζθν 
Ζ ζεκεξηλή εκέξα είλαη ζηε δηάζεζή καο γηα λα πεξηεγεζνχκε ζηελ πφιε ηνπ Παλ Φξαλζίζθν. 

Νη επηινγέο ακέηξεηεο, απφ βφιηεο κε ην γξαθηθφ ηξακ, θαθέ θαη θαγεηφ ζην Fisherman’s 
Wharf κέρξη θαη επίζθεςε κε ην πινηάξην ζηηο δηαβφεηεο θπιαθέο ηνπ Αιθαηξάδ. Κηα επθαηξία 
λα δηαπηζηψζνπκε γηαηί ε πφιε ηνπ Παλ Φξαλζίζθν έρεη αγαπεζεί φζν θακία άιιε απφ ηνπο 

επηζθέπηεο ηεο: Δίλαη ν ραξαθηήξαο πνπ δίλνπλ νη θάηνηθνη, ε ηζηνξία, ηα θηλήκαηα πνπ 
μεθίλεζαλ απφ απηή ηελ πφιε, ν ξνκαληηζκφο ηεο. Πε θάζε πεξίπησζε, ε κέξα απηή ζα καο 

γεκίζεη εηθφλεο. 
 
11-12ε εκέξα: αλ Φξαλζίζθν - Αζήλα 

Ρειεπηαία εκέξα ηνπ ηαμηδηνχ καο. Κεηαθνξά θαη πηήζε γηα ηελ Αζήλα κε ελδηάκεζν ζηαζκφ. 
Ξιεκκπξηζκέλνη απφ ηα ηφζα πνιιά πνπ γλσξίζακε ζην ηαμίδη καο θαη κε κηα γιπθηά 

λνζηαιγία γηα φζα αθήζακε πίζσ καο, επρφκαζηε γξήγνξα λα επαλαιάβνπκε ην καγηθφ απηφ 
ηαμίδη ή θάπνην ζαλ  θαη απηφ. 
 

*Ρνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο (Λνέκβξηνο - Κάξηηνο) ή ζε εμαηξεηηθά ζπάληεο πεξηπηψζεηο 
(ζπλέδξηα/εθζέζεηο) ην ηαμίδη ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 4 δηαλπθηεξεχζεηο ζην Παλ 

Φξαλζίζθν (παξαθάκπηεηαη ε δηαλπθηέξεπζε ζην Κνληεξέπ), ρσξίο λα αιιάδεη ε δηάξθεηα ή νη 
παξνρέο. Ζ εθδξνκή ζε Θαξκέι θαη Κνληεξέπ πξαγκαηνπνηείηαη θαλνληθά θαηά ηε δηακνλή ζην 
Παλ Φξαλζίζθν. 

 
 

 
 
  



 
  

 

 
  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα  

 10 δηαλπθηεξεχζεηο ζε μελνδνρεία 4* θεληξηθφηαηα  

 Μελαγήζεηο ζε φιεο ηηο πφιεηο φπσο αλαθέξνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

 Γψξν νδηθή εθδξνκή ζην Γθξαλη Κάλπνλ κε γεύκα θαη ηελ εκπεηξία ηεο γπάιηλεο γέθπξαο 

(αμίαο 180€) 

 Δπίζθεςε ζην Θαξκέι/Κνληεξέη 

 Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ πξναηξεηηθή εθδξνκή ζην Παλ Ληηέγθν 

 Κεηαθνξέο απφ θαη πξνο αεξνδξφκηα εληφο Ακεξηθήο 

 Κεηαθνξέο απφ θαη πξνο  UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD 

 Ξεξηήγεζε ζηελ Πάληα Κφληθα 

 Γπλαηφηεηα πξναγνξάο εηζηηεξίσλ ζεακάησλ ζε Ιαο Βέγθαο, εηζηηήξηα γηα αγψλεο NBA & 

κνπζείωλ ζε εθπησηηθέο ηηκέο 

 Έμνδα ESTA (άδεηα εηζφδνπ ζηηο ΖΞΑ) 

 Διιελφθσλνο αξρεγφο - μελαγφο θαζεκεξηλά 

 Φ.Ξ.Α , Ραμηδησηηθά έληππα, ράξηεο 

 Ραμηδησηηθφο νδεγφο κε εκπεηξία 32 εηψλ ζε Ζ.Ξ.Α. 
 Ραμηδησηηθή αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, πξνζηαζίαο πξνθαηαβνιψλ & 

απνδεκίσζεο δηαθνπήο ηαμηδίνπ θαη εηδηθή ηαμηδησηηθή αζθάιεηα Covid19(δείηε ηηκνθαηάινγν) 
 

** Ο ταξιδιωτικός οδηγός έρεη ζπληαρζεί απφ εκάο εηδηθά γηα ηνπο ηαμηδηψηεο καο, κε βάζε 
ηηο εκπεηξίεο 32 εηψλ ηαμηδίσλ 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 θαη πην κνδάηα ζηέθηα γηα θαγεηφ, 
πνηφ, Jazz clubs, θ.α. 

 
 

 
 
 

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

 πνρξεσηηθά Φηινδσξήκαηα-αρζνθνξηθά θαη resort θφξνο Ιαο Βέγθαο ζα θαηαβιεζνχλ 
ζηνλ αξρεγφ ηεο εθδξνκήο (δείηε ηηκνθαηάινγν) 

 Ό,ηη αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθφ ή πξνηεηλφκελν 

 Ξξσηλά (δπλαηφηεηα επηινγήο)  

 Δηζηηήξην εηζφδνπ ζηελ DISNEYLAND & UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD 

 Κεηαθνξέο απφ θαη πξνο ηελ DISNEYLAND 

 Πηηο εζσηεξηθέο πηήζεηο εληφο ΖΞΑ ελδέρεηαη λα ππάξρεη ρξέσζε απφ ηελ πξψηε 

απνζθεπή (πεξίπνπ 30 δνιάξηα) 
 

ΣΙΜΔ ΔΙΟΓΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΔΚΓΡΟΜΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΗ ΠΡΟΑΓΟΡΑ(15εκεξεο πξηλ) ΣΙΜΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗΝ ΙΓΙΑ ΗΜΔΡΑ 

Γθξαλη Θάλπνλ (νδηθψο) $0 (πεξηιακβάλεηαη) 
Δίζνδνο Universal Studios  $98 - $114  $130 

Δίζνδνο Disneyland $97 - $119 $130 
Παλ Ληηέγθν νινήκεξε  $110-150 $110-150 

*Νη παξαπάλσ ηηκέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ. 
 

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 Las Vegas Strip  

Δπηζθεθζείηε  ην θαληαρηεξφ Ιαο Βέγθαο, πνπ έρεη ζπλδέζεη ην φλνκά ηνπ κε ηα εληππσζηαθφηεξα 

ζφνπ ρνξνχ, καγείαο θαη αθξνβαηηθψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη νη παξαζηάζεηο ηνπ ζηάζνπ Cirque du 

Soleil θαη νη καγηθέο βξαδηέο πνπ πξνζθέξεη ν ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη παγθνζκίνπ θήκεο 

ηαρπδαθηπινπξγφο, Criss Angel. Θάληε ηελ θξάηεζε ζαο ην ζπληνκφηεξν, θαζψο ηα δηαζέζηκα 

εηζηηήξηα γηα ηηο θαιχηεξεο παξαζηάζεηο εμαληινχληαη γξήγνξα! 

  

Πεξηήγεζε κε ειηθόπηεξν   

Δπηιέμηε κία βξαδπλή πηήζε ζην Ιαο Βέγθαο, πνπ πξφθεηηαη γηα ηνλ θαιχηεξν ηξφπν λα δείηε ηελ πφιε 

ηνπ ζεάκαηνο ην βξάδπ. Ξεηάμηε πάλσ απφ ηα ιακπεξά θψηα ηνπ Las Vegas Strip ζε έλα ζχγρξνλν 

ειηθφπηεξν, θαζψο πεξλάηε ηνλ Ξχξγν Stratosphere, ην Caesars Palace θαη ηα ζηληξηβάληα ηνπ 

Bellagio, πξνρσξψληαο πξνο ηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο ηνπ Ινχμνξ. 

Οδήγεζε αγωληζηηθώλ απηνθηλήηωλ  

Ν πην ζπλαξπαζηηθφο ηξφπνο λα γλσξίζεηε ηελ εκπεηξία ησλ Γπηηθψλ Αθηψλ ησλ ΖΞΑ, είλαη λα 

νδεγήζεηε αγσληζηηθά απηνθίλεηα γχξσ απφ ην Las Vegas Motor Speedway ή ην Los Angeles. Έρεηε 

ηελ επθαηξία λα επηιέμεηε θαη λα νδεγήζεηε ην φρεκα ησλ νλείξσλ ζαο, λα μεράζεηε ηα φξηα ηαρχηεηαο 

θαη λα απειεπζεξσζείηε, ζηηο πφιεηο πνπ έρνπλ ηαπηηζηεί κε ηελ ειεπζεξία θαη ηηο απεξηφξηζηεο 

δπλαηφηεηεο.  

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 θάλνπκε πξαγκαηηθφηεηα. Ξαξαθνινπζήζηε καδί καο ηνπο 

αγαπεκέλνπο ζαο παίρηεο ησλ Lakers ζην Ινο Άληδειεο θαη ησλ Golden State Warriors ζην Παλ 

Φξαλζίζθν! 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/

