
 
  

 
 

 

Νέα Τόξθε – Λαο Βέγθαο – Γθξαλη Κάλπνλ – Λνο 
Άληδειεο – Μνληεξέη/Καξκέι – αλ Φξαλζίζθν - 

Υαβάε 
 

*Γύξνο Καιηθόξληαο* 

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

Disneyland/Universal Studios – Παξαιίεο Καιηθόξληα / άληα Μόληθα – 
Μαιηκπνύ – άληα Μπάξκπαξα – Μνληεξέη, Καξκέι - αλ Φξαλζίζθν - 

Υνλνινύινπ  
Τν πιεξέζηεξν θαη πινπζηφηεξν πξφγξακκα Γπηηθψλ ΗΠΑ. 

 Μφλν έηζη κπνξείο λα δεηο ηελ Καιηθφξληα πνπ πξαγκαηηθά αμίδεη. 
 

 
 

 



 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

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: 20 εκέξεο 
 

New York City: 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. Έρεηε ζπλερψο ηελ αίζζεζε φηη δεηηε 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 επηζθέπηε ηεο.  

 

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 Φφιπγνπλη, ε καγεία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ είλαη δσληαλή ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

 

αλ Φξαλζίζθν: Η πφιε  πνπ ε γνεηεία ηεο καγεχεη, ζηελ άθξε κηαο ρεξζνλήζνπ δίπια ζηνλ Δηξεληθφ 

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 – Νέα Τόξθε 
Ππγθέληξσζε ζην αεξνδξφκην, ηειεπηαίεο νδεγίεο θαη πηήζε γηα ηε Λέα φξθε κε ηηο 
θνξπθαίεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο 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 ζην ζηλεκά, ηελ πφιε πνπ ζπλδχαζε ην φλνκά ηεο κε «ην φλεηξν» θαη ηελ θαληαζία 

ηνπ κνληέξλνπ αλζξψπνπ. Κεηά ηελ άθημή καο, ζα κεηαθεξζνχκε ζην μελνδνρείν πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ Καλράηαλ, φπνπ ην γξαθείν καο έρεη κεξηκλήζεη, γηα ηε δηθή ζαο 
άλεζε, αρζνθφξνη λα κεηαθέξνπλ ηηο απνζθεπέο 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 - Δπίζθεςε 
θαη μελάγεζε ζην κνπζείν Metropolitan    

Μεθηλάκε ηε κέξα καο κε ηελ πξψηε μελάγεζε ζηα αμηνζέαηα γηα ηα νπνία θεκίδεηαη ε πφιε. 
Θα δνχκε ην άγαικα ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ εμεξεπλεηή, ηνπ Σξηζηφθνξνπ Θνιφκβνπ κε ηηο 

θαξαβέιεο ηνπ, ην νπνίν ζήκεξα απνηειεί ζεκείν κέηξεζεο φισλ ησλ απνζηάζεσλ απφ ηε 
Λέα φξθε. Θα πεξάζνπκε απφ ην Ιίλθνιλ Πέληεξ πνπ θηινμελεί ηε Φηιαξκνληθή θαη ηε 
Κεηξνπφιηηαλ Όπεξα, ηδαληθφο ρψξνο γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο. Πχληνκε 

ζηάζε ζην Πέληξαι Ξαξθ, έλα απφ ηα πην δεκνθηιή πάξθα ηνπ θφζκνπ, ην κέξνο φπνπ 
ραιαξψλνπλ νη Λενυνξθέδνη θαη πεξλνχλ ηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν. 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 ζπλερίδεηαη 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». Πηελ ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνχκε ηελ 
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.  
Ζ μελάγεζε ηειεηψλεη κε ηελ επίζθεςή καο ζε έλα απφ πινπζηφηεξα κνπζεία ζηνλ θφζκν, ην 

Metropolitan Museum of Art φπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλα έξγα αλεθηίκεηεο αμίαο απφ θάζε 
πνιηηηζκφ. Δίλαη 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, 
βπδαληηλήο θαη ηζιακηθήο ηέρλεο, έξγα 

δσγξαθηθήο θαη γιππηά απφ θνξπθαίνπο 
δσγξάθνπο, κηα εθηεηακέλε ζπιινγή ηεο 
ακεξηθαληθήο θαη ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο 

αιιά θαη εθηεηακέλεο ζπιινγέο ηεο 
Αθξηθήο, ηεο Αζίαο, ηεο Ωθεαλίαο, 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 ζαο θαηεπζχλεη κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ζαο λα πεξηπιαλεζείηε γηα ιίγν αθφκα 

ζηε καγεία ηεο ηέρλεο.  
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 ηελ Διιάδα ηα εηζηηήξηα ζαο 
απφ ην γξαθείν καο, πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζείηε απφ ηηο εηδηθά ρακειέο ηηκέο, αιιά θαη λα 

γιπηψζεηε ρξφλν ζε νπξέο! 
 

3ε εκέξα: Νέα Τόξθε – Ξελάγεζε ζην λόηην Μαλράηαλ, αγνξά Chelsea Market, 
ζηαζκόο Grand Central, βόιηα ζηηο γεηηνληέο “Sex & the city”, “Φηιαξάθηα” θαη 
Hudson Yards, γέθπξα Μπξνύθιηλ θαη θξνπαδηέξα ζην άγαικα Διεπζεξίαο  

Έρνληαο πάξεη ηελ πξψηε γεξή δφζε απφ ηελ εληππσζηαθε Λέα φξθε, ζήκεξα εηνηκαδφκαζηε  
γηα ην δεχηεξν κέξνο ηεο μελάγεζεο ηεο πφιεο πνπ αθνξά ην λφηην Καλράηαλ. Θα 

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

ζα θάλνπκε ζηάζε ζην Πηαζκφ Γθξαλη Πέληξαι, πχιε θαη ζχκβνιν ηεο πφιεο, φπνπ 
ηνπιάρηζηνλ 750.000 άλζξσπνη δηέξρνληαη θαζεκεξηλά απφ ηελ κεγαινπξεπή θεληξηθή 

αίζνπζα. Ππλερίδνπκε κε ην Γθξίλνπηηο Βίιαηδ ην νπνίν αγαπήζεθε απφ θαιιηηέρλεο θαη 
ζπγγξαθείο, κε ζεκείν αλαθνξάο ηε Washington square θαη ην Ξαλεπηζηήκην ηεο Λέαο 
φξθεο (N.Y.U). Αθνινπζνχλ ην Πφρν πνπ είλαη γεκάην κε δηάζεκνπο νίθνπο κφδαο, ε Κηθξή 

Ηηαιία θαη ε Ρζάηλα Ράνπλ, δχν απφ ηηο πην δσληαλέο ζπλνηθίεο ηεο πνιεο φπνπ γίλεηαη 
αηζζεηή ε πνιππνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο Λέαο φξθεο. Πηελ ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζνπκε ηα 

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 επηδίδνληαλ ζε 
αηειείσην shopping, ζα επηζθεθζνχκε θαη ην Magnolia Bakery φπνπ ε παξέα ζπλήζηδε λα 

απνιακβάλεη ηα δηάζεκα cupcakes, αιιά θαη ην ζπίηη ηεο Carrie φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ηα 
γπξίζκαηα ηεο γλσζηήο ζεηξάο. Ραπηφρξνλα ζπλερίδνληαο ηελ βφιηα καο ζην West Village, ζα 

επηζθεθζνχκε ην θηίξην  πνπ γηλφληνπζαλ ηα γπξίζκαηα ηεο ζεηξάο πνπ γλψξηζε ηεξάζηηα 
επηηπρία θαη ζηελ Διιάδα, “Σα θηιαξάθηα” νινθιεξψλνληαο έηζη απηή ηελ ηδηαίηεξε βφιηα 
καο! Πηελ ζπλέρεηα ζα θαηεπζπλζνχκε ζηελ πεξίθεκε θιεηζηή αγνξά Ρζέιζη Κάξθεη, έδξα 



 
  

δηάζεκσλ γθνπξκέ εζηηαηνξίσλ ηεο Λέαο φξθεο, φπνπ ζα ππάξρεη ειεχζεξνο ρξφλνο γηα 

αγνξά ηνπηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη ζην Highline, ηελ ππέξνρε ηδέα δεκηνπξγίαο ελφο πάξθνπ 
ζηελ παιία ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, ε νπνία καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα πεξπαηήζνπκε κέζα 

ζηελ πφιε… πάλσ ζηελ πφιε, γεκίδνληαο κε εηθφλεο απφ ηηο γεηηνληέο ηνπ Καλράηαλ. 
Θαηεπζπλφκαζηε ζηε Γνπψι Πηξηη, ην θεληξν ηεο 
παγθφζκηαο νηθνλνκίαο κε ζηάζε γηα θσηνγξαθίεο ζην 

ράιθηλν γιππηφ ηαχξν (Charging Bull). Ακέζσο κεηά 
ζπλαληάκε ην «ζεκείν κεδέλ» κε ην κλεκείν πνπ έρεη 

θαηαζθεπαζηεί, θφξνο ηηκήο ζηα ζχκαηα ηεο 11εο 
Πεπηεκβξίνπ. Ιίγν πην πεξα βξίζθεηαη ην λέν Νηθνλνκηθφ 
Θέληξν κε ηελ νλνκαζία One Word Trade Center. Πηελ ίδηα 

πεξηνρή πξνβάιιεη ν πνιπζπδεηεκέλνο ζηαζκφο 
θαηαζθεπήο Θαιαηξάβα, γλσζηφο σο Oculus, έλα ηδηαίηεξεο 

αξρηηεθηνληθήο θηίζκα κε θπξίαξρν ην ιεπθφ ρξψκα. 
Δληππσζηαθφο θαη θνπηνπξηζηηθφο, ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη 
εμσηεξηθά, απνηειεί σο ζήκεξα ηνλ αθξηβφηεξν ζηαζκφ 

ζηνλ θφζκν, κε θφζηνο 4 δηο δνιάξηα. 
Δίλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα κηα ζηάζε ζην εκπνξηθφ 

θέληξν Brookfield, γεκάην κε επψλπκα θαηαζηήκαηα φπσο 
Burberry, Gucci, Luis Vuitton. Δθεί, ζα έρνπκε ειεχζεξν 
ρξφλν γηα λα μεθνπξαζηνχκε, λα θάλνπκε αγνξέο, λα 

ραιαξψζνπκε κε έλα γεχκα ή ξφθεκα ζε θάπνην απφ ηα εζηηαηφξηα ή θαθέ απνιακβάλνληαο 
ηελ πνιχ φκνξθε ζέα απφ ην κέξνο απηφ!  

Ππλερίδνπκε ζην Κπάηεξπ Ξαξθ φπνπ αξρίδεη λα μεπξνβάιιεη ην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο, έλα 
αμηνζέαην ζπλπθαζκέλν κε ηε Λέα φξθε. Ακέζσο κεηά ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα 
πεξπαηήζνπκε ηε γέθπξα ηνπ Κπξνχθιηλ θαη λα βγάινπκε  ηηο πην εληππσζηαθέο 

θσηνγξαθίεο! Ζ Γέθπξα ηνπ Κπξνχθιηλ είλαη κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο θξεκαζηέο γέθπξεο 
ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο (1883) θαη ζπλδέεη ηνπο δήκνπο ηεο Λέαο φξθεο Καλράηαλ θαη 

Κπξνχθιηλ πεξλψληαο πάλσ απφ ηνλ πνηακφ Ζζη Οίβεξ. 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. Ζ μελάγεζή καο ζπλερίδεηαη κε 

ηελ θξνπαδηέξα γχξσ απφ ην λεζί ηνπ Καλράηαλ, φπνπ ζα πεξάζνπκε απφ ην ηζηνξηθφ Έιιηο 
Άηιαλη, ην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο πνπ δεζπφδεη ζην ιηκάλη πφιεο, ην Πηάηελ Άηιαλη θαη ηε 

κεγάιε γέθπξα Βαξελδάλν θαζψο θαη λα ζαπκάζνπκε ηηο δηάθνξεο κηθξέο θαη κεγαιχηεξεο 
παιαηέο θαη λεφηεξεο γέθπξεο 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. 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 πoην 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 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9F%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9F%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1


 
  

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 – Λαο Βέγθαο 
Αλαρψξεζε θαη πηήζε γηα ηελ πφιε ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη ηεο δηαζθέδαζεο. Άθημε 

κεηαθνξά θαη 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 θαη 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! 
 

5ε 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 
πεξηήγεζεο, 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! 

 
6ε 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. 
 

 
 
 



 
  

7ε 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. 

 
8ε εκέξα: Λνο Άληδειεο – Ξελάγεζε - Universal Studios Hollywood 
Ζ ζεκεξηλή μελάγεζε 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. 
 

9ε 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, απ‟ 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! 
 

10ε 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. 
 

11ε 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! Άθημε, 
ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο θαη πξψηε γλσξηκία κε ηελ πφιε. 

 
12ε 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 θιαζζηθφ 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.  
 
13ε 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. 

 
14ε εκέξα: αλ Φξαλζίζθν - Υνλνινπινύ 
Αλαρψξεζε γηα ηελ Σνλνινχινπ ζην λεζί Νπάρνπ.  Aloha είλαη ην γλσζηφ «γεηα ζαο» ζηελ 

ηνπηθή δηάιεθην. Θα ην αθνχκε ζπλερψο. Ρν μελνδνρείν καο είλαη ζηελ πεξηνρή Νπάθηθη, έλα 
παξαζαιάζζην πξνάζηην ηεο Σνλνινχινπ. Κεηά ηελ ηαθηνπνίεζε, κηα πξψηε γλσξηκία κε ην 

Waikiki. 
 
15ε εκέξα:  Υνλνινπινύ - Ξελάγεζε 

Πήκεξα αξρίδεη ε μελάγεζε ηεο πξσηεχνπζαο Σνλνινχινπ. Βιέπνπκε ηηο παλέκνξθεο, θπηείεο 
αλαλά, γξαθηθέο παξαιίεο ηνπ λεζηνχ, θαζψο θαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία, φπσο ηελ νξεηλή 

ηνπνζεζία Λανπλάλνπ Ξάιη, ην Ξαιάηη Ηνιάλη πνπ έθηηζε ν βαζηιηάο Θαινθάνπα, θαη ην 
άγαικα ηνπ Βαζηιηά Θακέρα-Κέρα πνπ θαηάθεξε λα ζπκθηιηψζεη ηα λεζηά ηεο Ξνιπλεζίαο.  
Θα δνχκε ην θηίξην πνπ ζα καο ζπκίζεη ηελ ηειενπηηθή ζεηξά «Σαβάε 5-0». Ππλερίδνληαο ζα 

θαηαιήμνπκε ζην ιηκάλη ηνπ Ξεξι Σάξκπνξ (Ιηκάλη ησλ Καξγαξηηαξηψλ), Λαπζηάζκνπ ηνπ 
Ακεξηθάληθνπ Πηφινπ ηνπ Δηξεληθνχ, φηαλ έγηλε ε κεγάιε αεξνπνξηθή επηδξνκή ησλ Ηαπψλσλ 

ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 1941. Απφ ηελ αθηή θαίλεηαη ην κλεκείν ηνπ Arizona  , ηνπ Ξνιεκηθνχ 
πινίνπ ησλ ΖΞΑ, πνπ παξακέλεη ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο.  Γηα ην βξάδπ ν μελαγφο ζαο ζα ζαο 
θάλεη πξνηάζεηο γηα λα πεξάζεηε φκνξθα ζε θάπνην θέληξν ή ζην κπαξ θάπνηνπ θνληηλνχ 

μελνδνρείνπ.  
 

16ε -17ε εκέξα:  Υνλνινπινύ – (πξναηξεηηθά Polynesia Center) 
Ζκέξεο ειεχζεξεο. Παο πξνηείλνπκε λα πεξάζεηε ηελ ππφινηπε εκέξα ζαο ζην Θέληξν 

Ξνιπλεζηαθνχ Ξνιηηηζκνχ (Polynesia Center). Δθεί ζε κία έθηαζε 42 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, 
αλάκεζα ζε θαλάιηα θαη θαλφ, ζα δείηε αληηπξνζσπεπηηθά θηίζκαηα, αλαπαξαζηάζεηο ηνπηθψλ 
εζίκσλ θαη ρνξψλ ησλ δηαθφξσλ ζπζηάδσλ λεζηψλ ηεο Ξνιπλεζίαο (Πακφα, Φίηδη, Σαβάε, 

Ρατηή, Ρφγθα, Λέα Εειαλδία, θιπ). Φπζηθά ζα βξνχκε θαηαζηήκαηα κε φια ηα είδε ησλ 
λεζηψλ. Δίλαη έλα θέληξν φπνπ ζα απνιαχζεηε δηάθνξα θνιθινξηθά ζφνπ, ηξαγνχδηα θαη 

ρνξνχο πνπ αληηθαζηζηνχζαλ  ηελ γξαπηή γιψζζα πνπ δελ ππήξρε.  
 
18ε -19ε -20ε εκέξα: Υνλνινπινύ – Αζήλα  

Ρειεπηαία εκέξα ηνπ ηαμηδηνχ καο. Αξγά ην βξάδπ, κεηαθνξά θαη πηήζε γηα ηελ Αζήλα κε 
ελδηάκεζν ζηαζκφ θαη δηαλπθηέξεπζε ζε μελνδνρείν αεξνδξνκίνπ εληφο Ζ.Ξ.Α. 

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 Θαξκει θαη Κνληεξέπ πξαγκαηνπνηείηαη θαλνληθά θαηά ηε δηακνλή ζην 

Παλ Φξαλζίζθν. 
 

 
 
 



 
  

 

 
  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα  

 17 δηαλπθηεξεχζεηο ζε μελνδνρεία 4* θεληξηθφηαηα  

 Μελαγήζεηο ζε φιεο ηηο πφιεηο φπσο αλαθέξνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

 Θξνπαδηέξα ζην άγαικα Διεπζεξίαο (λεζί Διιηο)  

 Δπίζθεςε ζην εκπνξηθφ θέληξν Brookfield Place θαη ζηηο γεηηνληέο ησλ δηάζεκσλ 
ηειενπηηθψλ ζεηξψλ “Sex and the City” & “Φηιαξάθηα”! 

 Δηζηηήξην εηζφδνπ θαη ειιελφθσλε μελάγεζε ζην κνπζείν Metropolitan 

 Ξεξηήγεζε ζηελ γέθπξα ηνπ Mπξνχθιηλ 

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

(αμίαο 180€) 

 Κεηαθνξέο απφ θαη πξνο αεξνδξφκηα εληφο Ακεξηθήο 

 Κεηαθνξέο απφ θαη πξνο  Universal Studios Hollywood 

 Ξεξηήγεζε ζηελ Πάληα Κφληθα 

 Γπλαηφηεηα πξναγνξάο εηζηηεξίσλ παξαζηάζεσλ Broadway, εηζηηήξηα γηα αγψλεο NBA & 
κνπζείσλ ζε εθπησηηθέο ηηκέο 

 Γπλαηφηεηα πξναγνξάο εηζηηεξίσλ γηα δηάζεκα παξαηεξεηήξηα & πηήζε κε ειηθφπηεξν! 

 Eπίζθεςε ζηελ λέα ζπλνηθία Hudson Yards θαη ζην γιππηφ The  Vessel  

 Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ πξναηξεηηθή εθδξνκή ζην Παλ Ληηέγθν 

 Δπίζθεςε ζην Θαξκέι/Κνληεξέη 

 Διιελφθσλνο αξρεγφο - μελαγφο θαζεκεξηλά 

 Φ.Ξ.Α., Ραμηδησηηθά έληππα, ράξηεο 

 Ραμηδησηηθφο νδεγφο κε εκπεηξία 32 εηψλ ζε Λέαο φξθεο – Ζ.Ξ.Α. 

 Έμνδα ESTA (άδεηα εηζφδνπ ζηηο ΖΞΑ) 

 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. 
 

*Δπίζεο 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  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. 
 

 

 
 

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 γλσζηφηεξεο παξαζηάζεηο παγθνζκίσο φπσο ηα Phantom of the Opera, Lion 

King, Kinky Boots, 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 ! 

Οδήγεζε αγσληζηηθώλ απηνθηλήησλ  

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.  

 

Μνπζεία   

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

Μερσξίδνπκε θαη πξνηείλνπκε αλεπηθχιαθηα κία επίζθεςε ζηα Metropolitan, Moma, Madame 

Tussauds, Guggenheim θαη Πνιεκηθό κνπζείν. Καδί καο εμαζθαιίδεηε ηηο θαιχηεξεο ηηκέο, 

ζπκβνπιέο πεξί σξαξίσλ θαζψο θαη ην fast pass φπνπ δχλαηαη. 

 

 

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 Lakers ζην Ινο Άληδειεο ή ηνπο 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/

