
 
  

 
 

 
Νέα Υόρκη – Λας Βέγκας – Γκραντ Κάνυον – Λος 
Άντζελες – Μοντερέι/Καρμέλ – Σαν Φρανσίσκο 

Χαβάη 
 

*Γύρος Καλιφόρνιας* 
 

Νέα Υόρκη – Λας Βέγκας/Grand Canyon – Λος Άντζελες /San Diego/ 
Disneyland/Universal Studios – Παραλίες Καλιφόρνια / Σάντα Μόνικα – 

Μαλιμπού – Σάντα Μπάρμπαρα – Μοντερέι, Καρμέλ - Σαν Φρανσίσκο – 
Χονολούλου  

 
Το πληρέστερο και πλουσιότερο πρόγραμμα Δυτικών ΗΠΑ. 

 Μόνο έτσι μπορείς να δεις την Καλιφόρνια που πραγματικά αξίζει.  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

 

 

Τα παραπάνω αφορούν στις σημαντικότερες από τις καλύψεις και ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για 

περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις αναλυτικές συμβάσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες για εσάς 

από τους ταξιδιωτικούς μας συμβούλους, καθώς και στην ιστοσελίδα μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

Αναχωρήσεις: Δείτε κατάλογο τιμών & αναχωρήσεων 
Διάρκεια: 21 ημέρες 
 

New York City: Ο ομφαλός της γης, η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Η μεγαλούπολη που 
έδωσε το όνομά της στο όνειρο και την υπερβολή. Γνωρίστε τη Νέα Υόρκη, την πιο 

φωτογραφημένη πόλη του κόσμου, τη θρυλική πόλη των ΗΠΑ. Ανακαλύψτε την πρωτεύουσα 
του κόσμου και εξερευνήστε τις γειτονιές του Μανχάταν. Έχετε συνεχώς την αίσθηση ότι ζειτε 
σε μία από τις ταινίες που έχετε δει στο σινεμά. Θέατρα, αγορές, μουσεία, θεάματα πάσης 

φύσεως, καφέ και  εστιατόρια,  τα πάντα συνωμοτούν για να αποπλανήσουν ακόμη και τον 
πιο συντηρητικό επισκέπτη της.  

 
Λας Βέγκας: (ή απλά Βέγκας) Αποτελεί τη δημοφιλέστερη και μεγαλύτερη πόλη της 
πολιτείας Νεβάδα, γνωστή ως η πρωτεύουσα της διασκέδασης του κόσμου. Η  πόλη με τα 

περισσότερα και μεγαλύτερα καζίνο–ξενοδοχεία, η πόλη φαινόμενο που κτίστηκε και 
γιγαντώθηκε στο μέσον της ερήμου μόνο και μόνο για να προσελκύει τουρίστες και κυνηγούς 

της θεάς τύχης. Πρόκειται για μια πόλη που συνεχώς ανανεώνεται και αλλάζει πρόσωπο, που 
ξεκίνησε σαν απλός σταθμός για τους πρωτοπόρους ταξιδιώτες προς τη δύση και εξελίχθηκε 

στην πόλη που προσφέρει τις εντονότερες συγκινήσεις, διασκέδαση, ψυχαγωγία και βέβαια 
χρήμα. Το σημερινό κοσμοπολίτικο περιβάλλον της, τα μοναδικά της θεάματα, τα πολλά 
καταστήματα, την έχουν καταστήσει εκτός από Μέκκα του τζόγου, οικογενειακό προορισμό, 

hot spot για αγορές, καλό φαγητό, διασκέδαση και μία από τις ακριβότερες αγορές κατοικίας 
των ΗΠΑ. Καλωσήρθατε! 

 
Λος Άντζελες: Η φημισμένη πόλη των Αγγέλων, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Η πόλη 
που είναι η μία πόλη δίπλα στην άλλη, τεράστια σε έκταση με έντονες εναλλαγές τους 

πλούσιους λόφους με τις πανάκριβες βίλες και τις μεγάλες λεωφόρους, τα πολυτελή 
καταστήματα, τις διάσημες παραλίες. Ο μύθος του Χόλυγουντ, η μαγεία του κινηματογράφου 

είναι ζωντανή στην καθημερινή ζωή. 
 
Σαν Φρανσίσκο: Η πόλη  που η γοητεία της μαγεύει, στην άκρη μιας χερσονήσου δίπλα 

στον Ειρηνικό Ωκεανό και στον ομώνυμο κόλπο και πάνω σε λόφους. Η πιο όμορφη  και 
ρομαντική πόλη της δυτικής ακτής των ΗΠΑ για την οποία τραγουδούν ότι: «άφησαν την 

καρδιά τους στο Σαν Φρανσίσκο». Οι ευρωπαίοι την συγκρίνουν με τις ευρωπαϊκές πόλεις, οι 
Νεοϋορκέζοι αισθάνονται σαν στο σπίτι τους στην πόλη που φημίζεται για την εκκεντρικότητά 
της και την τζαζ, όλοι βρίσκουν ότι είναι μια ανθρώπινη πόλη. 

 
Χαβάη: Είναι η 50η Πολιτεία των ΗΠΑ, το λουλούδι του Ειρηνικού, σύμπλεγμα 100 νησιών, 

που μοιάζουν με ένα περιδέραιο από πολύτιμες πέτρες. Το γνωστότερο νησί της Χαβάη είναι 
το Ουάχου, όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα της πολιτείας, η Χονολούλου, αλλά και τα γνωστά 
σε όλους Pearl Harbor, και η παραλία Ουακίκι(Waikiki). Στην άκρη της παραλίας υπάρχει το 

Diamond Head, ο ιερός βράχος. Για τους λάτρεις της ιστιοσανίδας, στο Oahu’s North Shore 
συναντιούνται οι καλύτεροι surfers του κόσμου. Όσα για την επιβλητικότητα των νησιών, να 

θυμάται κανείς είναι πως βασικότατο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι τα ηφαίστεια και το 
πράσινο. 
 

 
 
1η ημέρα: Αθήνα – Νέα Υόρκη 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, τελευταίες οδηγίες και πτήση για τη Νέα Υόρκη με τις 
κορυφαίες αεροπορικές εταιρίες που συνεργάζεται το γραφείο μας. Πτήση στο όνειρο, τη 
θρυλική «New York – New York», την πόλη με τα χίλια πρόσωπα που όλοι γνωρίζουμε από τις 

ταινίες στο σινεμά, την πόλη που συνδύασε το όνομά της με «το όνειρο» και την φαντασία 
του μοντέρνου ανθρώπου. Μετά την άφιξή μας, θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο που 

βρίσκεται στην καρδιά του Μανχάταν. Χρόνος για τακτοποίηση. Λίγο αργότερα, ανάλογα την 
ώρα άφιξης, θα ξεκινήσουμε έναν περίπατο με τον ξεναγό μας για μια πρώτη γνωριμία με την 

πιο συναρπαστική πόλη του πλανήτη. 



 
  

 

2η ημέρα: Νέα Υόρκη - Ξενάγηση στο βόρειο Μανχάταν – Central Park – 
Πανεπιστήμιο Columbia 

Ξεκινάμε τη μέρα μας με την πρώτη ξενάγηση στα αξιοθέατα για τα οποία φημίζεται η πόλη. 
Θα δούμε το άγαλμα του σημαντικότερου εξερευνητή, του Χριστόφορου Κολόμβου με τις 
καραβέλες του, το οποίο σήμερα αποτελεί σημείο μέτρησης όλων των αποστάσεων από τη 

Νέα Υόρκη. Θα περάσουμε από το Λίνκολν Σέντερ που φιλοξενεί τη Φιλαρμονική και τη 
Μετροπόλιταν Όπερα, ιδανικός χώρος για τους λάτρεις της κλασσικής μουσικής. Σύντομη 

στάση στο Σέντραλ Παρκ, ένα από τα πιο δημοφιλή πάρκα του κόσμου, το μέρος όπου 
χαλαρώνουν οι Νεοϋορκέζοι και περνούν τον ελεύθερο τους χρόνο. Γεμάτο από γραφικές 
λίμνες, υπέροχα σιντριβάνια, το παγκάκι των ψιθύρων, τον κήπο στου Σαίξπηρ και τον μικρό 

αλλά γεμάτο ζωή ζωολογικό κήπο. Συνεχίζουμε με το μνημείο του στρατηγού Γκραντ και το 
Πανεπιστήμιο Columbia, το σημαντικότερο πανεπιστήμιο θεωρητικών επιστημών της Νέας 

Υόρκης, στην είσοδο του οποίου γίνεται μνεία σε αρχαίους έλληνες φιλοσόφους. Ακολουθεί η 
γειτονιά του Χάρλεμ, γνωστή στο παρελθόν ως η Μέκκα των αφροαμερικανών της Νέας 
Υόρκης όπου βρίσκεται το Apollo theater, στη σκηνή του οποίου έχουν ανέβει όλοι οι ημίθεοι 

της τζαζ αλλά και ο Michael Jackson. Η ξενάγηση συνεχίζεται με την 5η λεωφόρο με τα 
διάσημα καταστήματα οίκων μόδας και το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά 

συγκροτήματα του κόσμου που ανήκει στην ομώνυμη οικογένεια, ορόσημο της πόλης, το 
οποίο φιλοξενεί το παρατηρητήριο «Top of the Rock». Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε την 
Τάιμς Σκουέρ, την πιο πολυσύχναστη και φωτογραφημένη πλατεία του κόσμου, όπου 

εκατομμύρια επισκέπτες θαμπώνονται από τους φωταγωγημένους ουρανοξύστες με τις 
πολύχρωμες πινακίδες «neon» που κάνουν πραγματικά τη νύχτα μέρα. Εκεί κοντά βρίσκεται 

το θαυμαστό Μπρόντγουεϊ, κέντρο βιομηχανίας της ψυχαγωγίας όπου μπορεί κανείς να 
απολαύσει τις πιο φαντασμαγορικές παραστάσεις στον κόσμο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
Για το βράδυ, προτείνουμε να παρακολουθήσετε μία από τις φημισμένες παραστάσεις 

Μιούζικαλ στα θέατρα του Μπρόντγουεϊ, ολοκληρώνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο τη 
μέρα σας στη Νέα Υόρκη. Μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε από την Ελλάδα τα εισιτήρια σας 

από το γραφείο μας, προκειμένου να επωφεληθείτε από τις ειδικά χαμηλές τιμές, αλλά και να 
γλυτώσετε χρόνο σε ουρές! 
 

3η ημέρα: Νέα Υόρκη – Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν, αγορά Chelsea Market, 
βόλτα στις γειτονιές “Sex & the city’’, “Φιλαράκια’’  

Έχοντας πάρει την πρώτη γερή δόση από την εντυπωσιακη Νέα Υόρκη, σήμερα ετοιμαζόμαστε  
για το δεύτερο μέρος της ξενάγησης της πόλης που αφορά το νότιο Μανχάταν. Θα 

σταματήσουμε στο Μέγαρο των Ηνωμένων Εθνών, την έδρα του οργανισμού ο οποίος έχει ως 
σκοπό τη διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης, μελετά τις διεθνείς οικονομικές τάσεις, 
υποβάλλει μελέτες που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, φυσικούς πόρους κ.λπ. Κατόπιν 

θα κάνουμε στάση στο Σταθμό Γκραντ Σέντραλ, πύλη και σύμβολο της πόλης, όπου 
τουλάχιστον 750.000 άνθρωποι διέρχονται καθημερινά από την μεγαλοπρεπή κεντρική 

αίθουσα. Συνεχίζουμε με το Γκρίνουιτς Βίλατζ το οποίο αγαπήθηκε από καλλιτέχνες και 
συγγραφείς, με σημείο αναφοράς τη Washington square 
και το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (N.Y.U). Ακολουθούν 

το Σόχο που είναι γεμάτο με διάσημους οίκους μόδας, η 
Μικρή Ιταλία και η Τσάινα Τάουν, δύο από τις πιο ζωντανές 

συνοικίες της πόλης όπου γίνεται αισθητή η 
πολυπολιτισμική ταυτότητα της Νέας Υόρκης. Στην 
συνέχεια θα ακολουθήσουμε τα βήματα των βασικών 

πρωταγωνιστριών της διάσημης σειράς “Sex and the 
City”, Carrie, Samantha, Charlotte και Miranda. Πέρα από 

την 5η λεωφόρο που οι 4 φίλες επιδίδονταν σε ατελείωτο 
shopping, θα επισκεφθούμε και το Magnolia Bakery όπου η 
παρέα συνήθιζε να απολαμβάνει τα διάσημα cupcakes, 

αλλά και το σπίτι της Carrie όπου πραγματοποιούνταν τα 
γυρίσματα της γνωστής σειράς. Ταυτόχρονα συνεχίζοντας 

την βόλτα μας στο West Village, θα επισκεφθούμε το κτίριο  
που γινόντουσαν τα γυρίσματα της σειράς που γνώρισε 
τεράστια επιτυχία και στην Ελλάδα, “Τα φιλαράκια” 



 
  

ολοκληρώνοντας έτσι αυτή την ιδιαίτερη βόλτα μας! Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην 

περίφημη κλειστή αγορά Τσέλσι Μάρκετ, έδρα διάσημων γκουρμέ εστιατορίων της Νέας 
Υόρκης, όπου θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για αγορά τοπικών προϊόντων αλλά και στο 

Highline, την υπέροχη ιδέα δημιουργίας ενός πάρκου στην παλιά σιδηροδρομική γραμμή, η 
οποία μας δίνει την δυνατότητα να περπατήσουμε μέσα στην πόλη… πάνω στην πόλη, 
γεμίζοντας με εικόνες από τις γειτονιές του Μανχάταν. 

Κατευθυνόμαστε στη Γουώλ Στριτ, το κέντρο της παγκόσμιας οικονομίας με στάση για 
φωτογραφίες στο χάλκινο γλυπτό ταύρο (Charging Bull). Αμέσως μετά συναντάμε το «σημείο 

μηδέν» με το μνημείο που έχει κατασκευαστεί, φόρος τιμής στα θύματα της 11η Σεπτεμβρίου. 
Λίγο πιο περά βρίσκεται το νέο Οικονομικό Κέντρο με την ονομασία One Word Trade Center. 
Στην ίδια περιοχή προβάλλει ο πολυσυζητημένος σταθμός κατασκευής Καλατράβα, γνωστός 

ως Oculus, ένα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίσμα με κυρίαρχο το λευκό χρώμα. Εντυπωσιακός 
και φουτουριστικός, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, αποτελεί ως σήμερα τον ακριβότερο 

σταθμό στον κόσμο, με κόστος 4 δις δολάρια.  
Είναι η κατάλληλη στιγμή για μια στάση στο εμπορικό κέντρο Brookfield, γεμάτο με επώνυμα 
καταστήματα όπως Burberry, Gucci, Luis Vuitton. Εκεί, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να 

ξεκουραστούμε, να κάνουμε αγορές, να χαλαρώσουμε με ένα γεύμα ή ρόφημα σε κάποιο από 
τα εστιατόρια ή καφέ απολαμβάνοντας την πολύ όμορφη θέα από το μέρος αυτό! Για τη 

βραδινή μας έξοδο, έχουμε σχεδόν απεριόριστες επιλογές στην όχι τυχαία χαρακτηρισμένη 
«πόλη που δεν κοιμάται ποτέ»:  Σε κάποιο ξεχωριστό cocktail bar ή εστιατόριο του 
Meatpacking District, σε ένα μπαρ στην κορυφή κτηρίου απολαμβάνοντας το φωτισμένο 

Μανχάταν ή στα κοντινά Soho, Little Italy, Tribeca, West & East Village, όλες περιοχές με 
πλούσια νυχτερινή ζωή. Ανάμεσα σε Νεοϋορκέζους που χαλαρώνουν με το πoτο ή το φαγητό 

τους μετά από μια κουραστική ημέρα, η Νέα Υόρκη είναι έτοιμη να σας δείξει το νυχτερινό της 
πρόσωπο!     
 

4η ημέρα: Νέα Υόρκη – Περιήγηση γέφυρα Μπρούκλιν και στην νέα εκκεντρική 
συνοικία Hudson Yards, κρουαζιέρα στο άγαλμα Ελευθερίας 

Η τρίτη μας ξενάγηση ξεκινά από το Μπάτερυ Παρκ όπου αρχίζει να ξεπροβάλλει το Άγαλμα 
της Ελευθερίας, ένα αξιοθέατο συνυφασμένο με τη Νέα Υόρκη. Αμέσως μετά θα έχουμε την 
ευκαιρία να περπατήσουμε τη γέφυρα του Μπρούκλιν και να βγάλουμε  τις πιο εντυπωσιακές 

φωτογραφίες! Η Γέφυρα του Μπρούκλιν είναι μια από τις παλαιότερες κρεμαστές γέφυρες 
στις Ηνωμένες Πολιτείες (1883) και συνδέει τους δήμους της Νέας Υόρκης Μανχάταν και 

Μπρούκλιν περνώντας πάνω από τον ποταμό Ηστ Ρίβερ. Από τα εγκαίνια της κιόλας έχει 
αναδειχθεί σε σύμβολο της Νέας Υόρκης και ορίστηκε ένα Εθνικό Ιστορικό Ορόσημο το 1964 

και Εθνικό Ιστορικό Ορόσημο Πολιτικής Μηχανικής το 1972. Η ξενάγηση μας συνεχίζεται με 
την κρουαζιέρα γύρω από το νησί του Μανχάταν, όπου θα περάσουμε από το ιστορικό Έλλις 
Άιλαντ, το Άγαλμα της Ελευθερίας που δεσπόζει στο λιμάνι πόλης, το Στάτεν Άιλαντ και τη 

μεγάλη γέφυρα Βαρενζάνο καθώς και να θαυμάσουμε τις διάφορες μικρές και μεγαλύτερες 
παλαιές και νεότερες γέφυρες που συνδέουν το Μανχάταν με την γύρω περιοχή και τη 

διπλανή Πολιτεία του Νew Jersey. Έτσι θα έχουμε πλέον μία πολύ καλή ευκαιρία να 
φωτογραφήσουμε από μακριά το εντυπωσιακό Μανχάταν με τους ουρανοξύστες.  
Μετά το πέρας της κρουαζιέρας θα επισκεφθούμε 

το Hudson Yards, την νεόκτιστη γειτονιά του 
Μανχάταν, η οποία βγήκε από ταινία 

επιστημονικής φαντασίας! Απλωμένη σε 14 
στρέμματα περιλαμβάνει δεκάδες εμπορικά 
καταστήματα, κήπους, άλση, υπερπολυτελή 

καταστήματα, εστιατόρια διασήμων σεφ και το 
εντυπωσιακό αναρριχήσιμο έργο The Vessel το 

οποίο μοιάζει με τεράστια κυψέλη. Στην συνέχεια 
ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων θα 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας με τα πόδια 

είτε πούλμαν και θα  έχουμε χρόνο να 
ετοιμαστούμε για τη βραδινή μας έξοδο. Αν είμαστε τυχεροί και διεξάγεται κάποιος αγώνας 

μπάσκετ, για το βράδυ προτείνουμε να βιώσετε από κοντά το φαντασμαγορικό και μαγικό 
κόσμο του ΝΒΑ στο Madison Square Garden και το Barclays Center με εισιτήρια 
εξασφαλισμένα από εμάς! Φυσικά, όσοι από εσάς θέλετε να πάρετε συγκεκριμένες και 



 
  

δοκιμασμένες προτάσεις από τον ξεναγό μας, μη διστάσετε να τον συμβουλευτείτε ανά πάσα 

στιγμή! 
 

5η ημέρα: Νέα Υόρκη – Λας Βέγκας 
Αναχώρηση και πτήση για την πόλη των τυχερών παιχνιδιών και της διασκέδασης. Άφιξη 
μεταφορά & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Η διασκέδαση αρχίζει και φτάνει στο μέγιστό 

της στο Λας Βέγκας. Η τύχη σας μόλις άρχισε! Για το βράδυ σας προτείνουμε μία βόλτα στην 
πόλη των καζίνο των γρήγορων γάμων αλλά και διαζυγίων. Περπατήστε μαζί με τον συνοδό 

σας στον κεντρικό δρόμο της πόλης, τη Στρήπ  ή και ακόμα και στο Downtown, όπου τα 
πολυτελέστατα ξενοδοχεία εκτείνονται στη μέση της ερήμου. Σίγουρα πρόκειται για το πιο 
φωτεινό σημείο του πλανήτη, καθώς τα φώτα της πόλης φαίνονται με γυμνό μάτι από το 

φεγγάρι! Κάθε ξενοδοχείο έχει κάτι μοναδικό αλλά σίγουρα εντυπωσιακό να σας παρουσιάσει 
και που θα προσπαθήσει με τον τρόπο αυτό να σας οδηγήσει στο δικό του Casino. Εδώ, μέχρι 

και το κάπνισμα... επιτρέπεται! 
 
6η ημέρα: Λας Βέγκας – περιήγηση 

Ξεκινώντας την ημέρα μας, έχουμε ελεύθερο πρωινό όπου σας προτείνουμε μια  επίσκεψη σε 
ένα από τα δυο Premium Outlets της πόλης, με το North Premium Outlet να αποτελεί τη 

βέλτιστη επιλογή. Μόλις 15 λεπτά από το ξενοδοχείο σας με ταξί, θα συναντήσουμε όλα τα 
μεγάλα ονόματα της μόδας όπως DKNY, Calvin Klein, Gucci, Escada και άλλες 200 και πλέον 
επώνυμες μάρκες σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Το απόγευμα θα ξεκινήσουμε με τον ξεναγό 

μας μια περιήγηση σε αυτήν την λαμπερή πόλη της διασκέδασης, των καζίνο, των θεαμάτων 
και της πολυτέλειας. Στην περιήγηση μας θα γνωρίσουμε πως απέκτησε αυτήν την φήμη η 

πόλη, έχοντας καταφέρει να είναι πόλος έλξεις τόσων τουριστών. Θα περπατήσουμε στην 
Strip, γνωστή ως η περιοχή που είναι συγκεντρωμένα τα περισσότερα υπερπολυτελή 
ξενοδοχεία-καζίνο που δεσπόζουν και εντυπωσιάζουν. Φυσικά το γεγονός ότι ακόμα και στο 

πεζοδρόμιο η μουσική μας φτιάχνει το κέφι, δεν θα περάσει απαρατήρητο. Η βόλτα μας 
συνεχίζεται στα ξενοδοχεία του Λας Βέγκας. Περνώντας από το 50 ετών Caesar’s Palace και 

το «Ναό του τζόγου» Bellagio, δεν θα παραλείψουμε να δούμε το εντυπωσιακό σόου με τα 
σιντριβάνια που χορεύουν με την συνοδεία μουσικής. Στη συνέχεια θα κάνουμε ένα ταξίδι 
ανά τον κόσμο, καθώς ξενοδοχεία στο Λας Βέγκας αποτίνουν φόρο τιμής σε διάσημα 

αξιοθέατα. Επομένως στην βόλτα μας αυτήν θα πάρουμε μια γεύση από το Παρίσι και τον 
Πύργο του Άιφελ στο Paris Las Vegas, θα βρούμε γόνδολες και την πλατεία του Αγίου 

Μάρκου στο Venetian αλλά και το Άγαλμα της Ελευθερίας, το Empire State και το Central 
Park στο New York New York. Αυτή είναι η μαγεία αυτής της πόλης!  Μέτα το πέρας της 

περιήγησης σας προτείνουμε να αξιοποιήσετε τον υπόλοιπο χρόνο σας σε ένα από τα 
φαντασμαγορικά θεάματα με χορευτικές και ακροβατικές παραστάσεις, μάγους και 
καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης. Αν πάλι θέλετε να κινηθείτε ελεύθερα, θα βρείτε πλήθος bar 

για να απολαύσετε ποτά και κρασιά στα καλύτερα τους. Καλή διασκέδαση! 
 

7η ημέρα: Λας Βέγκας – Γκραντ Κάνυον 
Νωρίς το πρωι, θα αναχωρήσουμε για μια 
καταπληκτική διαδρομή με προορισμό το φαράγγι 

του Γκραντ Κάνυον, στην Κοιλάδα της Φωτιάς 
και το απολιθωμένο δάσος, αλλά και το φράγμα 

Χούβερ στην τεχνητή λίμνη του Μιντ. Κατά τη 
διάρκεια της μοναδικής αυτής εκδρομής, θα 
γνωρίσουμε το θαύμα της φύσης σε ένα 

πληρέστατο και πολυτελές πρόγραμμα, το όποιο 
περιλαμβάνει γεύμα και τη μοναδική εμπειρία 

της γυάλινης γέφυρας που κόβει την ανάσα. 
Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας και 
ευκαιρία για διασκέδαση καθώς είναι η τελευταία μας βραδιά. 

 
8η ημέρα: Λας Βέγκας – Λος Άντζελες – Σάντα Μόνικα 

Αφού συγκεντρωθούμε το πρωί στο ξενοδοχείο μας, αφήνουμε την πόλη των Καζίνο και της 
διασκέδασης. Διασχίζουμε την έρημο της Νεβάδα, γνωστή από τα κινηματογραφικά έργα 
Γουέστερν και φτάνουμε στο Λος Άντζελες, την πόλη των "Αγγέλων".  Με την άφιξή μας και 



 
  

πριν την τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, θα βιώσουμε την πρώτη από τις δυνατές εικόνες, 

επισκεπτόμενοι μια από τις ομορφότερες παραλίες της Καλιφόρνια, τη γνωστή Σάντα Μόνικα. 
Έπειτα από μια μικρή στάση για φωτογραφίες κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο μας, έχοντας 

πάρει μια καλή πρώτη γεύση από την  εντυπωσιακή Καλιφόρνια. 
 
9η ημέρα: Λος Άντζελες – Ξενάγηση  

Η σημερινή ξενάγησή μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Το Λος Άντζελες  δεν είναι μια πόλη σαν 
αυτές που έχετε συνηθίσει να βλέπετε. Είναι μια πόλη με πολλές πόλεις, μια γιγαντιαία πόλη 

μεταξύ μεγάλων βουνών και του Ειρηνικού. Στην ξενάγησή μας, θα θαυμάσουμε το  Μιούζικ 
Σέντερ και το Disney Concert Hall στο κέντρο της πόλης. Στο Hollywood θα δούμε το Κινέζικο 
Θέατρο όπου παρουσιάζονται οι πρεμιέρες των κινηματογραφικών ταινιών και όπου γνωστοί 

καλλιτέχνες από το χώρο του θεάματος έχουν αφήσει τα αποτυπώματά τους. Θα νοιώσετε και 
εσείς "σταρ", όταν θα περπατήσετε στο πεζοδρόμιο που υπάρχουν τα οριχάλκινα αστέρια του 

“walk of fame”, ενώ θα δούμε και το Κodak Theater όπου κάθε χρόνο γίνεται  πλέον η 
περίφημη τελετή της απονομής των Βραβείων Όσκαρ.  Έπειτα θα δούμε το Beverly Hills, θα 
περάσουμε από το φημισμένο Ροντέο Ντράϊβ, με τα ακριβότερα καταστήματα του κόσμου! Σε 

μερικά από αυτά μπορείτε να μπείτε μόνο αν έχετε κλείσει ραντεβού. Θα δούμε ακόμα τις 
όμορφες παραλίες της πόλης και θα αγναντεύσουμε το Μάλιμπου. Ένα από τα πιο 

αξιοσημείωτα μέρη που θα επισκεφθούμε είναι το Αστεροσκοπείο Γκρίφιθ, όπου θα έχουμε τη 
δυνατότητα να βγάλουμε τις καλύτερες φωτογραφίες με θέα το Λος Άντζελες αλλά και 
φυσικά την πινακίδα Hollywood, σήμα κατατεθέν της πόλης. 

 
10η ημέρα: Λος Άντζελες – (προαιρετικά Universal Studios Hollywood) 

 Ολόκληρη τη σημερινή ημέρα την έχουμε στη 
διάθεσή μας για να την περάσουμε με την 
επιλογή που μας ταιριάζει καλύτερα. Μια από 

αυτές είναι τα κινηματογραφικά studios της 
Universal, ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα του 

Λος Άντζελες. Ένα μέρος που προσφέρει μόνο 
διασκέδαση, γεμάτο σκηνικά από τις πιο γνωστές 
ταινίες, ενθουσιάζει μεγάλους, όσο και μικρούς, 

ενώ ηθοποιοί ντυμένοι με τα καλύτερα κοστούμια 
κάνουν την εμπειρία μαγευτική. Τραινάκια από τις μεγαλύτερες ταινίες όλων των εποχών, 

όπως Transformers, Jurassic Park, Jurassic World, Mummy και Fast and Furious, σας 
περιμένουν. Αυτό όμως που δεν μπορείτε να χάσετε είναι το τραινάκι Χάρυ Πότερ και το 

Απαγορευμένο Ταξίδι, το οποίο ψηφίστηκε το 2017 το καλύτερο στο πάρκο. Θα διαβούμε τις 
πύλες του κάστρου και στους διαδρόμους του Hogwarts μέχρι το γραφείο του διευθυντή 
Dumbledore. Με ειδικό τρενάκι θα ξεναγηθούμε στους χώρους των γυρισμάτων των 

τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών και θα δούμε σκηνικά και τρυκ που προκαλούν το 
θαυμασμό για την 7η Τέχνη. Ο ξεναγός της εκδρομής θα σας καθοδηγήσει έτσι ώστε να μην 

χάσετε τίποτα.  
Δίπλα από τα Universal Studios βρίσκεται το City Walk, μία πολυσύχναστη περιοχή, ιδανική 
για φαγητό και ψώνια, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ταινία στον κινηματογράφο και να 

απολαύσετε το ποτό σας υπό τους ήχους της ζωντανής μουσικής.  
 

11η ημέρα: Λος Άντζελες – Σαν Ντιέγκο 
Το πρωί αναχώρηση με προορισμό το  Σαν Ντιέγκο, την νοτιότερη πόλη της Καλιφόρνια, 
κοντά στα μεξικάνικα σύνορα. Θα ακολουθήσουμε την πανέμορφη παραλιακή διαδρομή, 

αρχίζοντας από το Λονγκ Μπιτς, όπου θα δούμε το ρώσικο υποβρύχιο Scorpion και κυρίως το 
παλαιό Υπερωκεάνιο Κουήν Μαίρη Ι, το οποίο σήμερα έχει μετατραπεί σε χώρο γαμήλιων 

δεξιώσεων, σε ξενοδοχείο και φυσικά μουσείο. Συνεχίζουμε περνώντας τις Χάντικτον Μπιτς, 
Νιούπορτ  Μπιτς, Λαγκούνα Μπιτς, Σαν Κλεμέντε. Στην διαδρομή θα δούμε πώς 
δημιουργούνται καινούργιοι οικισμοί καθώς η περιοχή συνεχώς εξελίσσεται. Θα φθάσουμε στο 

Σαν Ντιέγκο, την χρυσή πόλη, στους πρόποδες του όρους Πάλομαρ, η οποία εξελίσσεται σε 
εναλλακτική Silicon Valley. Φθάνουμε στο λιμάνι του Σαν Ντιέγκο, όπου θα δούμε το Seaport 

Village μια περιοχή που έχει διαμορφωθεί με καταστήματα, καφέ και εστιατόρια. Από εκεί, 
αφού διασχίσουμε την μεγάλη γέφυρα, από όπου θα δούμε ένα τμήμα του Ναύσταθμου της 
πόλεως, θα φθάσουμε στο νησί Coronado, μια πανέμορφη  περιοχή κατοικιών, όπου βρίσκεται 



 
  

και το περίφημο παλαιό ξύλινο ξενοδοχείο Ντελ Κορονάντο, το οποίο έχουμε γνωρίσει σε 

πολλά κινηματογραφικά έργα. Η ομορφιά δεν περιγράφεται με λόγια. Το βράδυ πλέον 
επιστρέφουμε στο Λος Άντζελες. Αν πάλι δε σας συγκινεί κατι από τις παραπάνω προτάσεις, 

περιπλανηθείτε στο Λος Αντζελες κάνοντας τις τελευταίες σας αγορές, ή κατευθυνθείτε 
παραλιακά για να χαλαρώσετε μπροστά στον ωκεανό. Σε κάθε περίπτωση, η μέρα είναι δική 
σας! 

 
12η ημέρα: Λος Άντζελες – Μαλιμπού – Σάντα Μπάρμπαρα - Μοντερέι* 

Νωρίς το πρωί αναχώρηση και μετάβαση 
οδικώς για το στο γραφικό ψαροχώρι 
Monterey. Ετοιμαστείτε να απολαύσετε την 

πιο εντυπωσιακή ως τώρα διαδρομή, κατά 
μήκος της πανέμορφης ακτής της 

Καλιφόρνια. Πρώτη στάση το Μαλιμπού και 
στη συνέχεια Σάντα Μπάρμπαρα. Σε ένα 
μέρος της διαδρομής, διασχίζουμε τον 

ιστορικό αυτοκινητόδρομο 1, ενώ στα 
αριστερά μας εκτείνεται ο Ειρηνικός 

Ωκεανός. Γνωστός και ως Pacific Coast 
Highway, δικαίως θεωρείται ως ένα από τα 
κορυφαία οδικά ταξίδια στον κόσμο. Μια 

ιδιαίτερα συναρπαστική διαδρομή, όπου τα 
βουνά Santa Lucia βυθίζονται στη θάλασσα, ενώ τα κύματα και ο άνεμος χτυπούν αμείλικτα 

τους βράχους και την ακτή κάτω και λυγίζουν τα γηγενή κυπαρίσσια σε αλλόκοσμα σχήματα. 
Αυτό είναι και το κομμάτι που θα πάρετε τις δυνατότερες εικόνες του ταξιδιού σας. Άφιξη 
προς το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και μια πρώτη βόλτα με τον ξεναγό σας. 

 
13η ημερα: Ξενάγηση Μοντερέι και Καρμέλ -  Σαν Φρανσίσκο* 

Σήμερα θα διαπιστώσουμε πως δεν έχουμε επιλέξει  τυχαία τη διανυκτέρευσή μας στο 
Μοντερέι. Εδώ βρίσκεται και η προβλήτα Monterey’s  Wharf  όπου τα περισσότερα ψαράδικα - 
κονσερβοποιία, έχουν γίνει καταστήματα τουριστικών ειδών, γκαλερί έργων τέχνης, και 

εστιατόρια και όπου ο Τζον Στάιμπεργκ εμπνεύσθηκε το Cannery Row. Σήμερα είναι 
τουριστικό θέρετρο με μεγάλο ενυδρείο. Από εκεί με ειδική άδεια, μέσω της ιδιωτικής οδού 17 

Miles Drive θα περάσουμε στο κατάφυτο δάσος Ντελ Μόντε της  χερσονήσου του Μοντερέι η 
οποία θεωρείται από πολλούς μια από τις ωραιότερες ακτές του κόσμου με θαυμάσιες 

παραλίες και βίλες διασήμων αστέρων του Χόλυγουντ. Θα δούμε τον βράχο με τις φώκιες και 
σύντομα φθάνουμε στο προορισμό μας το γραφικό Καρμέλ την μικρή πόλη που οι κάτοικοί 
του είναι αποφασισμένοι  να κρατήσουν το ύφος του χωριού, με τα παραμυθένια σπίτια. Είναι 

μια μικρή παραθαλάσσια  πόλη καλλιτεχνών, καθηγητών και συνταξιούχων (Δικηγόρων, 
Στρατιωτικών, Κυβερνητικών Υπαλλήλων, Πολιτικών, Επιχειρηματιών) που εμπνέονται από 

την απλότητα του τοπίου και τον ρυθμικό ήχο της θάλασσας, όπου απαγορεύεται η χρήση 
των φωτεινών πινακίδων (neon) και η κατασκευή μεγάλων κτιρίων, με πολλές γκαλερί  
έργων τέχνης, αντίκες και ευρωπαϊκά προϊόντα. Τέχνες, Γράμματα και κυρίως Ζωγραφική 

είναι τα προϊόντα του Καρμέλ. Συνέχεια της πανέμορφης διαδρομής για την πιο αγαπητή και 
ρομαντική πόλη της Αμερικής, το Σαν Φρανσίσκο που είναι πλέον μια ανάσα μακριά! Άφιξη, 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
 
14η ημέρα: Σαν Φρανσίσκο – Ξενάγηση  

Σήμερα θα ξεκινήσουμε για την πιο αγαπητή πόλη της Αμερικής, το Σαν Φρανσίσκο, την πόλη 
με την πολύ πρόσφατη ιστορία που βρίσκεται στην άκρη μιας χερσονήσου δίπλα στον 

Ειρηνικό Ωκεανό και στον ομώνυμο κόλπο, την πόλη που φημίζεται για την εκκεντρικότητά 
της. Σχεδόν όπου και να πάει κανείς στην πόλη θα έχει συγκλονιστική θέα. Πρώτος μας 
σταθμός η κινέζικη συνοικία. Θα συνεχίσουμε με το δημοτικό κέντρο Σίβικ Σέντερ  που 

περιλαμβάνει το Δημαρχείο, με τον κλασικό θόλο και τις Δωρικές κολώνες, τη δημοτική 
βιβλιοθήκη και την όπερα. Θα επισκεφθούμε στον λόφο Άλαμο τα εναπομείναντα Βικτωριανά 

σπίτια, με φόντο τα μοντέρνα σύγχρονα κτήρια ενώ θα δούμε και το μοντέρνο Καθολικό Ναό 
της Παρθένου Μαρίας. Αργότερα και αφού θαυμάσουμε την γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ (Χρυσής 
Πύλης) και το νησί Αλκατράζ, θα συνεχίσουμε κάνοντας μια βόλτα με το πούλμαν στο 



 
  

απέραντο Γκόλντεν Γκέιτ Παρκ, στολίδι και αυτό της πόλης, με τους γιαπωνέζικους κήπους, 

το Βοτανικό Κήπο, με γήπεδα γκολφ, λίμνες, ενυδρεία, πάρκο με βουβάλια και τάρανδους, το 
μουσείο ασιατικής τέχνης και τέλος τον ανεμόμυλο. Το αποκορύφωμα της ημέρας θα είναι μια 

ματιά στον ατελείωτο Ειρηνικό Ωκεανό. Η Γιούνιον Σκουέρ μας καλεί στη συνέχεια. Η 
πυραμίδα Τρανσαμέρικαν στο κέντρο τραβάει πάντα την προσοχή όλων.  
 

15η ημέρα: Σαν Φρανσίσκο 
Η σημερινή ημέρα είναι στη διάθεσή μας για να περιηγηθούμε στην πόλη του Σαν Φρανσίσκο. 

Οι επιλογές αμέτρητες, από βόλτες με το γραφικό τραμ, καφέ και φαγητό στο Fisherman’s 
Wharf μέχρι και επίσκεψη με το πλοιάριο στις διαβόητες φυλακές του Αλκατράζ. Μια ευκαιρία 
να διαπιστώσουμε γιατί η πόλη του Σαν Φρανσίσκο έχει αγαπηθεί όσο καμία άλλη από τους 

επισκέπτες της: Είναι ο χαρακτήρας που δίνουν οι κάτοικοι, η ιστορία, τα κινήματα που 
ξεκίνησαν από αυτή την πόλη, ο ρομαντισμός της. Σε κάθε περίπτωση, η μέρα αυτή θα μας 

γεμίσει εικόνες. 
 
16η ημέρα: Σαν Φρανσίσκο - Χονολουλού 

Αναχώρηση για την Χονολούλου στο νησί Ουάχου.  Aloha είναι το γνωστό «γεια σας» στην 
τοπική διάλεκτο. Θα το ακούμε συνεχώς. Το ξενοδοχείο μας είναι στην περιοχή Ουάκικι, ένα 

παραθαλάσσιο προάστιο της Χονολούλου. Μετά την τακτοποίηση, μια πρώτη γνωριμία με το 
Waikiki. 
 

17η ημέρα:  Χονολουλού – Ξενάγηση (Περλ Χάρμπορ, Hawaii State Capitol Grounds, 
Iolani Palace) 

Η ξενάγησή μας σήμερα ξεκινάει από το USS Arizona Memorial, ένα μνημείο αφιερωμένο στα 
1.177 μέλη του πληρώματος του πλοίου, που έχασαν τη ζωής τους κατά τη διάρκεια της 
μάχης. Το μνημείο κατασκευάστηκε πάνω από το βυθισμένο θωρηκτό USS Arizona. Έπειτα 

κατευθυνόμαστε στο Εθνικό Μνημείο Ανδρείας του Ειρηνικού (National Memorial Cemetery of 
the Pacific), ένα μνημείο προς τιμήν των ανδρών και των γυναικών που υπηρέτησαν στις 

Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών κι έδωσαν τη ζωή τους στην γραμμή του 
καθήκοντος. Αυτός είναι επίσης ο τελευταίος τόπος ανάπαυσης του Έλισον Ονιζούκα, του 
πρώτου αστροναύτη από τη Χαβάη, ο οποίος βρισκόταν στο διαστημικό λεωφορείο 

Challenger. Σειρά έχει το Hawaii State Capitol Grounds, όπου θα δούμε το Άγαλμα του Father 
Damien, του ρωμαιοκαθολικού ιερέα που πέθανε μετά από 16 χρόνια υπηρεσίας με ασθενείς 

με λέπρα, την Αιώνια Φλόγα, το Μνημείο του Πολέμου της Κορέας – Βιετνάμ και την Καμπάνα 
της Ελευθερίας. Κατευθυνόμαστε στο Ανάκτορο Iolani, μία μεγαλοπρεπή κατασκευή που 

υπήρξε η επίσημη κατοικία του τελευταίου μονάρχη της Χαβάης και το μόνο βασιλικό παλάτι 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζουμε με την Εκκλησία Kawaiahao, έναν από τους 
παλαιότερους χριστιανικούς τόπους λατρείας της Χαβάης. Αυτή η εκκλησία συχνά 

περιγράφεται ως το Αβαείο του Γουέστμινστερ του Ειρηνικού. Κατασκευάστηκε από πλάκες 
κοραλλιογενούς βράχου που είχαν κοπεί στο χέρι από δύτες της Χαβάης πριν από σχεδόν 200 

χρόνια. Η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται στο ιστορικό λιμάνι Περλ Χάρμπορ, όπου εκτυλίχθηκε 
η μάχη το 1941, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ θα 
επισκεφθούμε τις εκθέσεις Road to War και Attack, και θα δούμε προσωπικά αναμνηστικά, 

δραματικές φωτογραφίες, αντικείμενα μέσα από τη μάχη και πολλά άλλα. 
Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε ένα Luau, παραδοσιακή γιορτή όπου θα 

βιώσετε την τοπική κουλτούρα, θα δοκιμάσετε την παραδοσιακή κουζίνα υπό τους ήχους 
χαβανέζικης μουσικής. 
 

18η -19η ημέρα:  Χονολουλού – (προαιρετικά Polynesian Cultural Center/Γύρος του 
Νησιού) 

Ελεύθερες ημέρες για να απολαύσετε την πρωτεύουσα της αμερικανικής πολιτείας με  
πολυνησιακή γεύση. Η Χονολουλού σπάνια αποτυγχάνει να εντυπωσιάσει τους ταξιδιώτες, 
καθώς συνδυάζει εντυπωσιακές παραλίες με τα καλύτερα πολιτιστικά δρώμενα της πολιτείας. 

Η παραλία Waikiki με τις λευκές αμμουδιές αποτελεί το ιδανικό μέρος για να απολαύσετε το 
μπάνιο σας ή ένα κοκτέιλ με θέα το ηλιοβασίλεμα. Ενώ οι απόκρημνες κορυφές των 

ηφαιστείων κι οι εξαφανισμένοι κρατήρες υψώνονται στον ορίζοντα. Κινεζικά εστιατόρια που 
ανταγωνίζονται σε ποιότητα αυτά της Σαγκάης, μαζί με συναρπαστικά μουσεία και μνημεία 
ενθουσιάζουν τους επισκέπτες όπως και η τοπική χαβανέζική κουζίνα. 



 
  

Για σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Κέντρο Πολυνησιακού Πολιτισμού 

(Polynesian Cultural Center), ένα πολιτιστικό χωριό στο βόρειο Oahu, το οποίο αποτίνει φόρο 
τιμής στους γηγενείς κατοίκους του Ειρηνικού. Σε απόσταση περίπου μίας ώρας από τη 

Χονολουλού, η συναρπαστική αυτή έκθεση είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της 
Χαβάης. Παιδιά και μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν προγραμματισμένες παραστάσεις, 
αντιπροσωπευτικά κτίσματα, αναπαραστάσεις τοπικών εθίμων και χορών σε μία καταπράσινη 

έκταση 42 στρεμμάτων.  
Διαφορετικά, ξεκινήστε για τον γύρο του νησιού σε μία εκπληκτική μονοήμερη εκδρομή. Η 

ξενάγησή μας ξεκινάει από το Diamond Head, ένα ηφαίστειο πάνω από 200.000 ετών. 
Πρόκειται για παγκόσμιο σύμβολο των νησιών της Χαβάης. Συνεχίζουμε με το Kahala Estates, 
μία συνοικία με μερικά από τα πιο ακριβά ακίνητα και παραθαλάσσια σπίτια της Χαβάης. 

Πολλές διασημότητες και μεγιστάνες του επιχειρηματικού κόσμου παραθερίζουν σε αυτή την 
περιοχή. Έπειτα κατευθυνόμαστε στο Ναό Laie Hawaii Mormon, ένα πανέμορφο συγκρότημα 

που διαθέτει καταπράσινους τροπικούς κήπους με φυτά και λουλούδια της Χαβάης, 
καταρράκτες και πολλά ακόμη εκπληκτικά φυσικά στοιχεία. Σειρά έχουν οι παραλίες για σερφ  
North Shore, τη Μέκκα των σέρφερς όλου του κόσμου με τα τεράστια κύματα στην περιοχή 

αυτά τα έχουμε δει μέσα από δεκάδες ταινίες του Χόλυγουντ. Η σημερινή μας ξενάγηση 
ολοκληρώνεται στο Dole Plantation, μία φυτεία ανανά, με ποικιλίες από όλο τον κόσμο. Εδώ 

θα δοκιμάσετε το φημισμένο παγωτό Dole Whip. 
Το απόγευμα σας προτείνουμε να κάνετε κρουαζιέρα στα ανοιχτά του νησιού, η οποία 
συνδυάζει τέλεια τη φυσική ομορφιά και το ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα στα νερά του Ειρηνικού, 

παρέα με ένα δροσιστικό κοκτέιλ. Σίγουρα είναι ένα υπέροχο μέρος όπου προσφέρεται για 
ρομαντικές βραδιές, πάρτι με μουσική, εξωτικά δείπνα και χαλάρωση στον ήλιο και τις 

παραλίες της Χονολουλού. 
 
20η - 21η -22η ημέρα: Χονολουλού – Αθήνα  

Τελευταία ημέρα του ταξιδιού μας. Μεταφορά και πτήση για την Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. 
Πλημμυρισμένοι από τα τόσα πολλά που γνωρίσαμε στο ταξίδι μας και με μια γλυκιά 

νοσταλγία για όσα αφήσαμε πίσω μας, ευχόμαστε γρήγορα να επαναλάβουμε το μαγικό αυτό 
ταξίδι ή κάποιο σαν  και αυτό. 
 

*Τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριος - Μάρτιος) ή σε σπάνιες περιπτώσεις το ταξίδι ενδέχεται 
να πραγματοποιηθεί με 4 διανυκτερεύσεις στο Σαν Φρανσίσκο (παρακάμπτεται η 

διανυκτέρευση στο Μοντερέι), χωρίς να αλλάζει η διάρκεια ή οι παροχές. Η εκδρομή σε 
Καρμελ και Μοντερέι πραγματοποιείται κανονικά κατά τη διαμονή στο Σαν Φρανσίσκο. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
  

 

  
 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη - Λας Βέγκας, Σαν Φρανσίσκο - 

Χονολούλου & Χονολούλου-Αθήνα  
 19 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* κεντρικότατα  
 Ξεναγήσεις σε όλες τις πόλεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 

 Κρουαζιέρα στο άγαλμα Ελευθερίας (νησί Ελλις)  
 Επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο Brookfield Place και στις γειτονιές των διάσημων 

τηλεοπτικών σειρών “Sex and the City” & “Φιλαράκια”! 
 Περιήγηση στην γέφυρα του Mπρούκλιν 
 Eπίσκεψη στην νέα συνοικία Hudson Yards και στο γλυπτό The  Vessel 

 Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εντός Αμερικής 
 Περιήγηση στην Σάντα Μόνικα 

 Ολοήμερη εκδρομή στο Σαν Ντιέγκο 
 Επίσκεψη στο Καρμέλ/Μοντερέι 
 Δώρο οδική εκδρομή στο Γκραντ Κάνυον με γεύμα και την εμπειρία της γυάλινης 

γέφυρας (αξίας 180€) 
 Ξενάγηση Χονολούλου 

 Ελληνόφωνος αρχηγός - ξεναγός καθημερινά (εκτός από Χονολούλου) 
 Δυνατότητα συμμετοχής σε προαιρετική εκδρομή στο εκπτωτικό χωριό Woodbury 

Outlet 

 Εκπτωτική κάρτα στο Woodbury Outlet (VIP Booklet) 
 Δυνατότητα προαγοράς εισιτηρίων παραστάσεων Broadway, εισιτήρια για αγώνες 

NBA & μουσείων σε εκπτωτικές τιμές 
 Δυνατότητα προαγοράς εισιτηρίων για διάσημα παρατηρητήρια & πτήση με ελικόπτερο! 
 Δυνατότητα προαγοράς θεαμάτων και παραστάσεων σε Λας Βέγκας 

 Φ.Π.Α , Ταξιδιωτικά έντυπα, χάρτης 
 Ταξιδιωτικός οδηγός με εμπειρία 33 ετών σε Νέας Υόρκης – Η.Π.Α. 

 Ταξιδιωτική ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προστασίας προκαταβολών 
& αποζημίωσης διακοπής ταξιδίου και ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια Covid19(δείτε 
τιμοκατάλογο) 

 Έξοδα ESTA (άδεια εισόδου στις ΗΠΑ) 
 

** Ο ταξιδιωτικός οδηγός έχει συνταχθεί από εμάς ειδικά για τους ταξιδιώτες μας, με βάση 

τις εμπειρίες 33 ετών ταξιδίων στις ΗΠΑ και περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και μυστικά 
τα οποία θα βοηθήσουν να αξιοποιηθεί στο έπακρο ο ελεύθερος χρόνος. 

 
*Επίσης μη διστάσετε να ρωτήσετε τον πάντα 
ενημερωμένο ξεναγό σας που ζει στις ΗΠΑ για 

τα καλυτέρα και πιο μοδάτα στέκια για φαγητό, 
ποτό, Jazz clubs, κ.α. 

 
 

 

 
 Φόροι αεροδρομίων, φόροι διαμονής, τοπικοί φόροι (δείτε κατάλογο τιμών) 

 Υποχρεωτικά Φιλοδωρήματα θα καταβληθούν στον αρχηγό της εκδρομής (δείτε 

κατάλογο τιμών) 
 Resort φόρος Λας Βέγκας περίπου 70 δολάρια ανά άτομο σε δίκλινο/ 45 δολάρια ανά 

άτομο σε τρίκλινο / 35 δολάρια ανά άτομο σε τετράκλινο για το σύνολο των 3 
διανυκτερεύσεων πληρωτέος τοπικά  

 Resort φόρος Χονολούλου περίπου 90 δολάρια ανά άτομο σε δίκλινο/ 60 δολάρια ανά 

άτομο σε τρίκλινο / 45 δολάρια ανά άτομο σε τετράκλινο για το σύνολο των 4 
διανυκτερεύσεων πληρωτέος τοπικά  

 Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
 Πρωινά (δυνατότητα επιλογής)  

 Εισιτήριο εισόδου και μεταφορές σε UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD 
 Στις εσωτερικές πτήσεις εντός ΗΠΑ ενδέχεται να υπάρχει χρέωση από την πρώτη 

αποσκευή (περίπου 30δολάρια) 



 
  

Σημειώσεις: 

 Το ταξίδι στις ΗΠΑ υπόκειται σε προϋποθέσεις υγειονομικών κριτηρίων οι οποίες 
ορίζονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ (εμβολιασμός, αρνητικό τεστ κλπ). 

 Απαραίτητη για την είσοδο στις Η.Π.Α είναι η έγκριση ESTA (Πρόγραμμα Απαλλαγής 
από Βίζα) την οποία αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το γραφείο μας. Σε περίπτωση που 
έχετε επισκεφτεί την Κούβα από 12/01/2021 ή κάποια εκ των χωρών Βόρεια Κορέα, 

Συρία, Σουδάν, Ιράκ, Ιράν(Περσία), Λιβύη, Υεμένη, Βόρεια Κορέα ή Σομαλία από 
01/03/2011, η αίτηση ESTA απορρίπτεται.  Θα πρέπει να ακολουθηθεί διαφορετική 

διαδικασία για αίτηση VISA, τη συμπλήρωση της οποίας μπορούμε να αναλάβουμε 
κατόπιν ειδικής συμφωνίας, εφόσον επιθυμείτε. 

 Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει χωρίς να παραλείψει τις δραστηριότητες 

σε ημερομηνία ή ώρα, για την καλύτερη διεκπεραίωση του προγράμματος. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τιμές που συμφωνούνται κατά την κράτηση είναι ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ, χωρίς 

καμία αύξηση ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων. 
 Οι προαιρετικές εκδρομές απαιτούν ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων για την 

πραγματοποίηση τους 

 Τα περισσότερα ξενοδοχεία στις ΗΠΑ απαιτούν χρεωστική/πιστωτική κάρτα για το 
check in και δε δέχονται ταξιδιώτες που δε διαθέτουν. Οι στις εσωτερικές πτήσεις εντός 

των ΗΠΑ, η παραδοτέα αποσκευή πληρώνεται τοπικά στο αεροδρόμιο μόνο με 
χρεωστική/πιστωτική. 

 Τα δωμάτια στα ξενοδοχεία αφορούν τη βασική (standard) κατηγορία σε τυχαίο 

όροφο/θέα. Δωμάτια με υψηλό όροφο και συγκεκριμένη θέα δίνονται κατόπιν ζήτησης. 
 Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Γενικούς Όρους 

Συμμετοχής 

 

 
 

Φαντασμαγορικές παραστάσεις στο Broadway   

Το διασημότερο κινηματογραφικό σκηνικό του κόσμου βρίσκεται αναμφισβήτητα στην οδό Broadway. 

Εκατομμύρια τουρίστες συγκεντρώνονται στα κοσμοπολίτικα θέατρα της οδού προκειμένου να 

παρακολουθήσουν τις γνωστότερες παραστάσεις παγκοσμίως όπως τα Moulin Rouge, Lion King, 

Aladdin, Chicago και πολλές άλλες. Κάντε την κράτηση σας το συντομότερο, καθώς τα διαθέσιμα 

εισιτήρια για τις καλύτερες παραστάσεις εξαντλούνται γρήγορα! 

Παρατηρητήρια   

Αν υπάρχει μία πόλη που αξίζει να απολαύσετε τη θέα από ψηλά, να τραβήξετε τις καλύτερες 

πανοραμικές φωτογραφίες και να πιείτε το κοκτέιλ σας, ατενίζοντας τη Δύση του ηλίου, αυτή είναι 

σίγουρα η Νέα Υόρκη! Το ιστορικό Empire State Building, το υπερσύγχρονο One World 

Observatory που χτίστηκε στη θέση των Δίδυμων Πύργων, το επιβλητικό Top of the Rock στην 

καρδιά του Manhattan, το The Edge με τη μοναδική εξέδρα και το ολοκαίνουριο The Summit-One 

Vanderbilt, δεν πρέπει να λείπουν από τη λίστα των δραστηριοτήτων σας. 

 

 

 

 

 



 
  

Περιήγηση με ελικόπτερο   

Το κερασάκι στην τούρτα της επίσκεψης σας στο επιβλητικό Μανχάταν είναι μια πτήση με το 

ελικόπτερο. Η ανυπέρβλητη θέα θα σας κόψει την ανάσα και η ανεπανάληπτη εμπειρία αυτής της 

εναέριας περιήγησης θα σας δώσει την ευκαιρία να δείτε μερικά από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της 

Νέας Υόρκης από ψηλά, πετώντας πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και κατά μήκος του ποταμού 

Χάτσον. Να είστε προετοιμασμένοι με την κάμερα σας για βίντεο και φωτογραφίες ! 

Jazz Bar     

Από τα 800 μέρη διασκέδασης σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη, σας διασφαλίζουμε θέση στο καλύτερο. Η 

ζωντανή jazz μουσική από έμπειρες μπάντες, θα σας μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του 20ού αιώνα 

αποπνέοντας το ρομαντισμό και τη δυναμικότητα της εποχής μέσα από επιτυχίες των Frank Sinatra, 

Louis Armstrong, Duke Ellington και πολλών άλλων ! 

 

Οδήγηση αγωνιστικών αυτοκινήτων  

Ο πιο συναρπαστικός τρόπος να γνωρίσετε την εμπειρία των Δυτικών Ακτών των ΗΠΑ, είναι να 

οδηγήσετε αγωνιστικά αυτοκίνητα γύρω από το Las Vegas Motor Speedway ή το Los Angeles. Έχετε 

την ευκαιρία να επιλέξετε και να οδηγήσετε το όχημα των ονείρων σας, να ξεχάσετε τα όρια ταχύτητας 

και να απελευθερωθείτε, στις πόλεις που έχουν ταυτιστεί με την ελευθερία και τις απεριόριστες 

δυνατότητες.  

 

Μουσεία   

Ακόμα ένα από τα “δυνατά χαρτιά” της Νέας Υόρκης είναι τα δεκάδες μουσεία και χώροι τέχνης. 

Ξεχωρίζουμε και προτείνουμε ανεπιφύλακτα μία επίσκεψη στα Φυσικής Ιστορίας, Metropolitan, 

Moma, Madame Tussauds, Guggenheim και Πολεμικό μουσείο. Μαζί μας εξασφαλίζετε τις 

καλύτερες τιμές, συμβουλές περί ωραρίων καθώς και το fast pass όπου δύναται. 

 
 

 

Αγώνες NBA  

Όνειρο πολλών που αναλαμβάνουμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Παρακολουθήστε μαζί μας τους 

αγαπημένους σας παίχτες στο Madison Square Garden και στο Barclays Center  που βρίσκονται στην 

Νέα Υόρκη ή διαφορετικά μπορείτε να απολαύσετε τους Lakers στο Λος Άντζελες ή τους Golden State 

Warriors στο Σαν Φρανσίσκο. Oι πιο φαντασμαγορικοί αγώνες, στις καλύτερες τιμές για να ζήσετε 

από κοντά τον μαγικό κόσμο του NBA!   

                  

Για περισσότερες προτάσεις που ταιριάζουν σε κάθε προτίμηση, επισκεφθείτε το www.trip4u.gr και 

συνδυάστε το ταξίδι σας με δραστηριότητες που θα απογειώσουν την ταξιδιωτική σας εμπειρία! 

 

http://www.trip4u.gr/

