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Τα παξαπάλσ αθνξνύλ ζηηο ζεκαληηθόηεξεο από ηηο θαιύςεηο θαη ηζρύνπλ όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο. Γηα 

πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο αλαηξέμηε ζηηο αλαιπηηθέο ζπκβάζεηο νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο γηα εζάο 

από ηνπο ηαμηδησηηθνύο καο ζπκβνύινπο, θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα καο. 

 
 

 

 

 



 
  

Αλαρωξήζεηο: Γείηε ηηκνθαηάινγν  

Γηάξθεηα: 12 εκέξεο 
 

New York City: Ο νκθαιόο ηεο γεο, ε 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.  
 

Λαο Βέγθαο: (ή απιά Βέγθαο) Απνηειεί ηε δεκνθηιέζηεξε θαη κεγαιύηεξε πόιε ηεο 
πνιηηείαο Νεβάδα, γλσζηή σο ε πξσηεύνπζα ηεο δηαζθέδαζεο ηνπ θόζκνπ. Η  πόιε κε ηα 

πεξηζζόηεξα θαη κεγαιύηεξα θαδίλν–μελνδνρεία, ε πόιε θαηλόκελν πνπ θηίζηεθε θαη 
γηγαληώζεθε ζην κέζνλ ηεο εξήκνπ κόλν θαη κόλν γηα λα πξνζειθύεη ηνπξίζηεο θαη θπλεγνύο 
ηεο ζεάο ηύρεο. Πξόθεηηαη γηα κηα πόιε πνπ ζπλερώο αλαλεώλεηαη θαη αιιάδεη πξόζσπν, πνπ 

μεθίλεζε ζαλ απιόο ζηαζκόο γηα ηνπο πξσηνπόξνπο ηαμηδηώηεο πξνο ηε δύζε θαη εμειίρζεθε 
ζηελ πόιε πνπ πξνζθέξεη ηηο εληνλόηεξεο ζπγθηλήζεηο, δηαζθέδαζε, ςπραγσγία θαη βέβαηα 

ρξήκα. Τν ζεκεξηλό θνζκνπνιίηηθν πεξηβάιινλ ηεο, ηα κνλαδηθά ηεο ζεάκαηα, ηα πνιιά 
θαηαζηήκαηα, ηελ έρνπλ θαηαζηήζεη εθηόο από Μέθθα ηνπ ηδόγνπ, νηθνγελεηαθό πξννξηζκό, 
hot spot γηα αγνξέο, θαιό θαγεηό, δηαζθέδαζε θαη κία από ηηο αθξηβόηεξεο αγνξέο θαηνηθίαο 

ησλ ΗΠΑ. Καισζήξζαηε! 
 

Λνο Άληδειεο: Η θεκηζκέλε πόιε ησλ Αγγέισλ, όπνπ όια κπνξνύλ λα ζπκβνύλ. Η πόιε 
πνπ είλαη ε κία πόιε δίπια ζηελ άιιε, ηεξάζηηα ζε έθηαζε κε έληνλεο ελαιιαγέο ηνπο 
πινύζηνπο ιόθνπο κε ηηο παλάθξηβεο βίιεο θαη ηηο κεγάιεο ιεσθόξνπο, ηα πνιπηειή 

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

 

 
 

1ε εκέξα: Αζήλα – Νέα Τόξθε 
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 εκέξα: Νέα Τόξθε - Ξελάγεζε ζην βόξεην Μαλράηαλ – Central Park – 

Παλεπηζηήκην Columbia 
Ξεθηλάκε ηε κέξα καο κε ηελ πξψηε μελάγεζε 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. χληνκε 
ζηάζε ζην έληξαι Παξθ, έλα απφ ηα πην δεκνθηιή πάξθα ηνπ θφζκνπ, ην κέξνο φπνπ 
ραιαξψλνπλ νη Νενυνξθέδνη θαη πεξλνχλ ηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν. Γεκάην απφ γξαθηθέο 

ιίκλεο, ππέξνρα ζηληξηβάληα, ην παγθάθη ησλ ςηζχξσλ, ηνλ θήπν ζηνπ αίμπεξ θαη ηνλ κηθξφ 
αιιά γεκάην δσή δσνινγηθφ θήπν. 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 ζπλερίδεηαη 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». ηελ ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνχκε ηελ 
Σάηκο θνπέξ, 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 Μπξφληγνπετ, θέληξν βηνκεραλίαο ηεο ςπραγσγίαο φπνπ κπνξεί θαλείο λα 

απνιαχζεη ηηο πην θαληαζκαγνξηθέο παξαζηάζεηο ζηνλ θφζκν.  
Η μελάγεζε ηειεηψλεη κε ηελ επίζθεςε 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 Λνχβξν θαη ην 

Βξεηαληθφ κνπζείν. ηηο 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. ίγνπξα κία κφλν εκέξα δελ αξθεί ψζηε λα ην εμεξεπλήζεη θαλείο νιφθιεξν. 

ηελ 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! Καζψο 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 
Μηνχδηθαι ζηα ζέαηξα ηνπ Μπξφληγνπετ, νινθιεξψλνληαο έηζη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε 
κέξα ζαο ζηε Νέα Τφξθε. Μελ 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 Νόηην Μαλράηαλ, αγνξά Chelsea Market, 

βόιηα ζηηο γεηηνληέο “Sex & the city’’, “Φηιαξάθηα’’ – γέθπξα Μπξνύθιηλ θαη ζηελ 
λέα εθθεληξηθή ζπλνηθία Hudson Yards, θξνπαδηέξα ζην άγαικα Διεπζεξίαο  
Έρνληαο πάξεη ηελ πξψηε γεξή δφζε απφ ηελ εληππσζηαθε Νέα Τφξθε, ζήκεξα εηνηκαδφκαζηε  

γηα ην δεχηεξν κέξνο ηεο μελάγεζεο ηεο πφιεο πνπ αθνξά ην λφηην Μαλράηαλ. Θα 
ζηακαηήζνπκε ζην Μέγαξν ησλ Ηλσκέλσλ 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. Καηφπηλ 
ζα θάλνπκε ζηάζε ζην ηαζκφ Γθξαλη έληξαι, 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, κε ζεκείν αλαθνξάο ηε Washington square θαη ην Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο 
Τφξθεο (N.Y.U). Αθνινπζνχλ 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. ηελ ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζνπκε ηα 
βήκαηα ησλ βαζηθψλ πξσηαγσληζηξηψλ ηεο δηάζεκεο ζεηξάο “Sex and the City”, Carrie, 

Samantha, Charlotte θαη Miranda. Πέξα 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. Σαπηφρξνλα 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! ηελ ζπλέρεηα ζα θαηεπζπλζνχκε ζηελ πεξίθεκε θιεη-ζηή αγνξά Σζέιζη Μάξθεη, έδξα 
δηάζεκσλ γθνπξκέ εζηηαηνξίσλ ηεο Νέαο Τφξθεο, 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 Μαλράηαλ. 

Καηεπζπλφκαζηε ζηε Γνπψι ηξηη, 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 11ε 

επηεκβξίνπ. Λίγν πην πεξα βξίζθεηαη ην λέν Οηθνλνκηθφ 
Κέληξν κε ηελ νλνκαζία One Word Trade Center. ηελ ίδηα 
πεξηνρή πξνβάιιεη ν πνιπζπδεηεκέλνο ζηαζκφο 

θαηαζθεπήο Καιαηξάβα, 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!  
πλερίδνπκε ζην Μπάηεξπ Παξθ φπνπ αξρίδεη λα μεπξνβάιιεη ην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο, έλα 

αμηνζέαην ζπλπθαζκέλν κε ηε Νέα Τφξθε. Ακέζσο κεηά ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα 
πεξπαηήζνπκε ηε γέθπξα ηνπ Μπξνχθιηλ θαη λα βγάινπκε  ηηο πην εληππσζηαθέο 
θσηνγξαθίεο! Η Γέθπξα ηνπ Μπξνχθιηλ είλαη κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο θξεκαζηέο γέθπξεο 

ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο (1883) θαη ζπλδέεη ηνπο δήκνπο ηεο Νέαο Τφξθεο Μαλράηαλ θαη 
Μπξνχθιηλ πεξλψληαο πάλσ απφ ηνλ πνηακφ Ηζη Ρίβεξ. Απφ ηα εγθαίληα ηεο θηφιαο έρεη 

αλαδεηρζεί ζε ζχκβνιν ηεο Νέαο Τφξθεο θαη νξίζηεθε έλα Δζληθφ Ιζηνξηθφ Οξφζεκν ην 1964 
θαη Δζληθφ Ιζηνξηθφ Οξφζεκν Πνιηηηθήο Μεραληθήο ην 1972. Η μελάγεζε καο ζπλερίδεηαη κε 
ηελ θξνπαδηέξα γχξσ απφ ην λεζί ηνπ Μαλράηαλ, φπνπ ζα πεξάζνπκε απφ ην ηζηνξηθφ Έιιηο 

Άηιαλη, ην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο πνπ δεζπφδεη ζην ιηκάλη πφιεο, ην ηάηελ Άηιαλη θαη ηε 
κεγάιε γέθπξα Βαξελδάλν θαζψο θαη λα ζαπκάζνπκε ηηο δηάθνξεο κηθξέο θαη κεγαιχηεξεο 

παιαηέο θαη λεφηεξεο γέθπξεο 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 επηζθεθζνχκε 
ην Hudson Yards, ηελ λεφθηηζηε γεηηνληά ηνπ 

Μαλράηαλ, 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. ηελ 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»:  ε 

θάπνην μερσξηζηφ cocktail bar ή εζηηαηφξην ηνπ Meatpacking District, ζε έλα κπαξ ζηελ 
θνξπθή θηεξίνπ απνιακβάλνληαο ην θσηηζκέλν Μαλράηαλ ή ζηα θνληηλά Soho, Little Italy, 
Tribecca, West & East Village, φιεο πεξηνρέο κε πινχζηα λπρηεξηλή δσή. Αλάκεζα ζε 

Νενυνξθέδνπο πνπ ραιαξψλνπλ κε ην πoην ή ην θαγεηφ ηνπο κεηά απφ κηα θνπξαζηηθή 
εκέξα, ε Νέα Τφξθε 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 

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


 
  

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 & ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Η δηαζθέδαζε αξρίδεη θαη θηάλεη ζην κέγηζηφ 

ηεο ζην Λαο Βέγθαο. Η ηχρε ζαο κφιηο άξρηζε! Γηα ην βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε κία βφιηα ζηελ 
πφιε ησλ θαδίλν ησλ γξήγνξσλ γάκσλ αιιά θαη δηαδπγίσλ. Πεξπαηήζηε καδί κε ηνλ ζπλνδφ 

ζαο ζηνλ θεληξηθφ δξφκν ηεο πφιεο, ηε ηξήπ  ή θαη αθφκα θαη ζην Downtown, φπνπ ηα 
πνιπηειέζηαηα μελνδνρεία εθηείλνληαη ζηε κέζε ηεο εξήκνπ. ίγνπξα πξφθεηηαη γηα ην πην 
θσηεηλφ ζεκείν ηνπ πιαλήηε, θαζψο ηα θψηα ηεο πφιεο θαίλνληαη κε γπκλφ κάηη απφ ην 

θεγγάξη! Κάζε 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 

Ξεθηλψληαο 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. Μφιηο 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. Σν απφγεπκα ζα μεθηλήζνπκε κε ηνλ μελαγφ 

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

πφιε, έρνληαο θαηαθέξεη λα είλαη πφινο έιμεηο 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. Η βφιηα καο 
ζπλερίδεηαη ζηα μελνδνρεία ηνπ Λαο Βέγθαο. Πεξλψληαο απφ ην 50 εηψλ Caesar‟s Palace θαη 

ην «Ναφ ηνπ ηδφγνπ» Bellagio, δελ ζα παξαιείςνπκε λα δνχκε ην εληππσζηαθφ ζφνπ κε ηα 
ζηληξηβάληα πνπ ρνξεχνπλ κε ηελ ζπλνδεία κνπζηθήο. ηε ζπλέρεηα ζα θάλνπκε έλα ηαμίδη 
αλά ηνλ θφζκν, θαζψο μελνδνρεία ζην Λαο Βέγθαο απνηίλνπλ θφξν ηηκήο ζε δηάζεκα 

αμηνζέαηα. Δπνκέλσο ζηελ βφιηα καο απηήλ ζα πάξνπκε κηα γεχζε απφ ην Παξίζη θαη ηνλ 
Πχξγν ηνπ Άηθει ζην Paris Las Vegas, ζα βξνχκε γφλδνιεο θαη ηελ πιαηεία ηνπ Αγίνπ 

Μάξθνπ 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!  Μέηα 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. Καιή δηαζθέδαζε! 
 

6ε εκέξα: Λαο Βέγθαο – Γθξαλη Κάλπνλ 
Νσξίο ην πξση, ζα αλαρσξήζνπκε γηα κηα 
θαηαπιεθηηθή δηαδξνκή κε πξννξηζκφ ην θαξάγγη 

ηνπ Γθξαλη Κάλπνλ, ζηελ Κνηιάδα ηεο Φσηηάο 
θαη ην απνιηζσκέλν δάζνο, αιιά θαη ην θξάγκα 

Υνχβεξ ζηελ ηερλεηή ιίκλε ηνπ Μηλη. Καηά 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 Καδίλν θαη ηεο 
δηαζθέδαζεο. Γηαζρίδνπκε ηελ έξεκν ηεο Νεβάδα, γλσζηή απφ ηα θηλεκαηνγξαθηθά έξγα 
Γνπέζηεξλ θαη θηάλνπκε ζην Λνο Άληδειεο, ηελ πφιε ησλ "Αγγέισλ".  Με 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 Καιηθφξληα, ηε γλσζηή άληα Μφληθα. 
Έπεηηα απφ κηα κηθξή ζηάζε γηα θσηνγξαθίεο θαηεπζπλφκαζηε ζην μελνδνρείν καο, έρνληαο 

πάξεη κηα θαιή πξψηε γεχζε απφ ηελ  εληππσζηαθή Καιηθφξληα. 
 
8ε εκέξα: Λνο Άληδειεο – Ξελάγεζε - Universal Studios Hollywood 

Η ζεκεξηλή μελάγεζε καο επηθπιάζζεη εθπιήμεηο. Σν Λνο 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. ηελ μελάγεζή καο, ζα επηζθεθζνχκε ην  Μηνχδηθ 
έληεξ θαη ην Disney Concert Hall ζην θέληξν ηεο πφιεο. ην Hollywood ζα δνχκε ην Κηλέδηθν 
Θέαηξν φπνπ παξνπζηάδνληαη νη πξεκηέξεο ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ θαη φπνπ γλσζηνί 

θαιιηηέρλεο απφ ην ρψξν ηνπ ζεάκαηνο έρνπλ αθήζεη ηα απνηππψκαηα 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 Κodak 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 Ρνληέν Νηξάτβ, 

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

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

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

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

ζθεληθά θαη ηξπθ πνπ πξνθαινχλ ην ζαπκαζκφ γηα ηελ 7ε Σέρλε Η 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. Ο μελαγφο ηεο εθδξνκήο ζα 
ζαο θαζνδεγήζεη έηζη ψζηε λα κελ ράζεηε ηίπνηα. Δπηζηξνθή ην βξάδπ ζην μελνδνρείν. 
 

9ε εκέξα: Λνο Άληδειεο – (πξναηξεηηθά αλ Νηηέγθν) 
Γηα ζήκεξα, ηδαληθά πξνηείλνπκε ηελ θιαζηθή εθδξνκή ζην  αλ Νηηέγθν, ηελ λνηηφηεξε 

πφιε ηεο Καιηθφξληα, θνληά ζηα κεμηθάληθα ζχλνξα. Θα αθνινπζήζνπκε ηελ παλέκνξθε 
παξαιηαθή δηαδξνκή, αξρίδνληαο απφ ην Λνλγθ Μπηηο, φπνπ ζα δνχκε ην ξψζηθν ππνβξχρην 

Scorpion θαη θπξίσο ην παιαηφ Τπεξσθεάλην Κνπήλ Μαίξε Ι, ην νπνίν ζήκεξα έρεη κεηαηξαπεί 
ζε ρψξν γακήιησλ δεμηψζεσλ, ζε μελνδνρείν θαη θπζηθά κνπζείν. πλερίδνπκε πεξλψληαο ηηο 
Υάληηθηνλ Μπηηο, Νηνχπνξη  Μπηηο, Λαγθνχλα Μπηηο, αλ Κιεκέληε. ηελ δηαδξνκή ζα δνχκε 

πψο δεκηνπξγνχληαη θαηλνχξγηνη νηθηζκνί θαζψο ε πεξηνρή ζπλερψο εμειίζζεηαη. Θα 
θζάζνπκε ζην αλ Νηηέγθν, ηελ ρξπζή πφιε, ζηνπο πξφπνδεο ηνπ φξνπο Πάινκαξ, ε νπνία 

εμειίζζεηαη ζε ελαιιαθηηθή Silicon Valley. Φζάλνπκε ζην ιηκάλη ηνπ αλ Νηηέγθν, 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 Ναχζηαζκνπ ηεο πφιεσο, ζα θζάζνπκε ζην λεζί Coronado, κηα παλέκνξθε  πεξηνρή 
θαηνηθηψλ, φπνπ βξίζθεηαη θαη ην πεξίθεκν παιαηφ μχιηλν μελνδνρείν Νηει Κνξνλάλην, ην 

νπνίν έρνπκε γλσξίζεη ζε πνιιά θηλεκαηνγξαθηθά έξγα. Η νκνξθηά δελ πεξηγξάθεηαη κε 
ιφγηα. Σν βξάδπ πιένλ επηζηξέθνπκε ζην Λνο Άληδειεο.  
 

10ε εκέξα: Λνο Άληδειεο – ειεύζεξε εκέξα 
Οιφθιεξε ηε ζεκεξηλή εκέξα ηελ έρνπκε ζηε δηάζεζε καο γηα λα ηελ πεξάζνπκε κε ηελ 

επηινγή πνπ καο ηαηξηάδεη θαιχηεξα. Μηα απφ απηέο είλαη λα ηελ πεξάζνπκε ζηνλ θόζκν ηνπ 
Νηίζλεϋ, ηνλ απέξαλην θφζκν ηνπ παξακπζηνχ πνπ δεκηνχξγεζε ε θαληαζία ηνπ Γνπψιη 
Νηίζλευ. 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. Σν 
θαληαζκαγνξηθφ ζέακα νινθιεξψλεηαη κε ηηο παξειάζεηο ησλ εξψσλ ηνπ Νηίζλευ, ην 
Fantasmic επάλσ ζηελ ιίκλε, αιιά θαη ηα βεγγαιηθά.Αλ πάιη δε ζαο ζπγθηλεί ε παξαπάλσ 



 
  

πξφηαζε, πεξηπιαλεζείηε ζην Λνο Άληδειεο θάλνληαο ηηο ηειεπηαίεο ζαο αγνξέο, ή 

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

 
11-12ε εκέξα: Λνο Άληδειεο - Αζήλα 
Σειεπηαία εκέξα ηνπ ηαμηδηνχ καο. Μεηαθνξά θαη πηήζε γηα ηελ Αζήλα κε ελδηάκεζν ζηαζκφ. 

Πιεκκπξηζκέλνη 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. 
 

 

  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα  

 10 δηαλπθηεξεχζεηο ζε μελνδνρεία 4* θεληξηθφηαηα  

 Ξελαγήζεηο ζε φιεο ηηο πφιεηο φπσο αλαθέξνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

 Κξνπαδηέξα ζην άγαικα Διεπζεξίαο (λεζί Διιηο)  

 Δπίζθεςε ζην εκπνξηθφ θέληξν Brookfield Place θαη ζηηο γεηηνληέο ησλ δηάζεκσλ 

ηειενπηηθψλ ζεηξψλ “Sex and the City” & “Φηιαξάθηα”! 

 Πεξηήγεζε ζηελ γέθπξα ηνπ Mπξνχθιηλ 

 Eπίζθεςε ζηελ λέα ζπλνηθία Hudson Yards θαη ζην γιππηφ The  Vessel 

 Μεηαθνξέο απφ θαη πξνο αεξνδξφκηα εληφο Ακεξηθήο 

 Μεηαθνξέο απφ θαη πξνο  UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD 

 Πεξηήγεζε ζηελ άληα Μφληθα 

 Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ πξναηξεηηθή εθδξνκή ζην αλ Νηηέγθν 

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

γέθπξαο (αμίαο 180€) 

 Διιελφθσλνο αξρεγφο - μελαγφο θαζεκεξηλά 

 Φ.Π.Α , Σαμηδησηηθά έληππα, ράξηεο 

 Σαμηδησηηθφο νδεγφο κε εκπεηξία 32 εηψλ ζε Νέαο Τφξθεο – Η.Π.Α. 

 Σαμηδηωηηθή αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, πξνζηαζίαο πξνθαηαβνιψλ & 
απνδεκίσζεο δηαθνπήο ηαμηδίνπ θαη εηδηθή ηαμηδησηηθή αζθάιεηα Covid19(δείηε ηηκνθαηάινγν) 

 Έμνδα ESTA (άδεηα εηζφδνπ ζηηο ΗΠΑ) 
 
** Ο ταξιδιωτικός οδηγός έρεη ζπληαρζεί από εκάο εηδηθά γηα ηνπο ηαμηδηώηεο καο, κε βάζε 

ηηο εκπεηξίεο 32 εηώλ ηαμηδίσλ ζηηο ΗΠΑ θαη πεξηιακβάλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη κπζηηθά 
ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ λα αμηνπνηεζεί ζην έπαθξν ν ειεύζεξνο ρξόλνο. 

 
*Επίζεο κε δηζηάζεηε λα ξσηήζεηε ηνλ πάληα 
ελε-κεξσκέλν μελαγό ζαο πνπ δεη ζηηο ΗΠΑ γηα 

ηα θαιπηέξα θαη πην κνδάηα ζηέθηα γηα θαγεηό, 
πνηό, Jazz clubs, θ.α. 

 
 

 

 
 

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

 Τπνρξεσηηθά Φηινδσξήκαηα-αρζνθνξηθά θαη resort θφξνο Λαο Βέγθαο ζα θαηαβιεζνχλ 

ζηνλ αξρεγφ ηεο εθδξνκήο (δείηε ηηκνθαηάινγν) 

 Ό,ηη αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθφ ή πξνηεηλφκελν 

 Πξσηλά (δπλαηφηεηα επηινγήο)  

 Δηζηηήξην εηζφδνπ ζηελ DISNEYLAND & UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD 

 Μεηαθνξέο απφ θαη πξνο ηελ DISNEYLAND 

 ηηο εζσηεξηθέο πηήζεηο εληφο ΗΠΑ ελδέρεηαη λα ππάξρεη ρξέσζε απφ ηελ πξψηε 

απνζθεπή (πεξίπνπ 30δνιάξηα) 
 



 
  

ΣΙΜΔ ΔΙΟΓΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΔΚΓΡΟΜΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΙΜΗ 

ΠΡΟΑΓΟΡΑ(15εκεξεο 
πξηλ) 

ΣΙΜΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗΝ ΙΓΙΑ 
ΗΜΔΡΑ 

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

Δίζνδνο Disneyland $97 - $119 $130 

αλ Νηηέγθν νινήκεξε  $110-150 $110-150 
*Οη παξαπάλσ ηηκέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ. 

 
 
εκεηώζεηο: 

 Σν ηαμίδη ζηηο ΗΠΑ ππφθεηηαη ζε πξνυπνζέζεηο πγεηνλνκηθψλ θξηηεξίσλ νη νπνίεο νξίδνληαη 
απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ (εκβνιηαζκφο, αξλεηηθφ ηεζη θιπ). 

 Απαξαίηεηε γηα ηελ είζνδν ζηηο Η.Π.Α είλαη ε έγθξηζε ESTA (Πξφγξακκα Απαιιαγήο απφ 
Βίδα) ηελ νπνία αλαιακβάλεη εμ‟ νινθιήξνπ ην γξαθείν καο. ε πεξίπησζε πνπ έρεηε 
επηζθεθηεί θάπνηα εθ ησλ ρσξψλ πξία, νπδάλ, Ιξάθ, Ιξάλ, Ληβχε, Τεκέλε ή νκαιία απφ 

01/03/2011, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία γηα αίηεζε VISA, ηε 
ζπκπιήξσζε ηεο νπνίαο κπνξνχκε λα αλαιάβνπκε εθφζνλ επηζπκείηε. 

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

 ΠΡΟΟΥΗ: Οη ηηκέο πνπ ζπκθσλνχληαη θαηά ηελ θξάηεζε είλαη ΟΡΙΣΙΚΔ, ρσξίο θακία 

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

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

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

επηπιένλ ρξεψζεηο 
 πκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη φηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνχο Όξνπο 

πκκεηνρήο 
 
 

Σαμηδεύνληαο καδί καο εμαζθαιίδεηε ηηο θαιύηεξεο δξαζηεξηόηεηεο  
ζηηο ρακειόηεξεο ηηκέο! 

 

 
 

Φαληαζκαγνξηθέο παξαζηάζεηο ζην Broadway   

Σν 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, Aladdin, Chicago θαη πνιιέο άιιεο. Κάληε 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 Νέα Τφξθε! Σν ηζηνξηθφ Empire State Building, ην ππεξζχγρξνλν One World 

Observatory πνπ ρηίζηεθε ζηε ζέζε ησλ Γίδπκσλ Πχξγσλ θαζψο θαη ην Top of the Rock ζηελ 

θαξδηά ηνπ Manhattan δελ πξέπεη λα ιείπνπλ απφ ηε ιίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζαο. 



 
  

Πεξηήγεζε κε ειηθόπηεξν   

Σν θεξαζάθη ζηελ ηνχξηα ηεο επίζθεςεο ζαο ζην επηβιεηηθφ Μαλράηαλ είλαη κηα πηήζε κε ην 

ειηθφπηεξν. Η 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 

Νέαο Τφξθεο απφ ςειά, πεηψληαο πάλσ απφ ην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο θαη θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ 

Υάηζνλ. Να είζηε πξνεηνηκαζκέλνη κε ηελ θάκεξα ζαο γηα βίληεν θαη θσηνγξαθίεο ! 

Jazz Bar     

Απφ ηα 800 κέξε δηαζθέδαζεο ζε νιφθιεξε ηε Νέα Τφξθε, ζαο δηαζθαιίδνπκε ζέζε ζην θαιχηεξν. Η 

δσληαλή jazz κνπζηθή απφ έκπεηξεο κπάληεο, ζα ζαο κεηαθέξεη ζηε Νέα Τφξθε 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 αγωληζηηθώλ απηνθηλήηωλ  

Ο πην ζπλαξπαζηηθφο ηξφπνο λα γλσξίζεηε ηελ εκπεηξία ησλ Γπηηθψλ Αθηψλ ησλ ΗΠΑ, 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 Νέαο Τφξθεο είλαη ηα δεθάδεο κνπζεία θαη ρψξνη ηέρλεο. 

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

Tussauds, Guggenheim θαη Πνιεκηθό κνπζείν. Μαδί 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. Παξαθνινπζήζηε καδί καο ηνπο 

αγαπεκέλνπο ζαο παίρηεο ζην Madison Square Garden θαη ζην Barclays Center  πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

Νέα Τφξθε ή δηαθνξεηηθά κπνξείηε λα απνιαχζεηε ηνπο Lakers ζην Λνο Άληδειεο. Oη πην 

θαληαζκαγνξηθνί αγψλεο, ζηηο θαιχηεξεο ηηκέο γηα λα δήζεηε απφ θνληά ηνλ καγηθφ θφζκν ηνπ NBA!   

                  

Γηα πεξηζζόηεξεο πξνηάζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε θάζε πξνηίκεζε, επηζθεθζείηε ην www.trip4u.gr θαη 

ζπλδπάζηε ην ηαμίδη ζαο κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα απνγεηώζνπλ ηελ ηαμηδησηηθή ζαο εκπεηξία! 

 

http://www.trip4u.gr/

