
 

Όλα τα προγράμματα της Νέας Υόρκης περιλαμβάνουν

 Απευθείας πτήσεις με την EMIRATES  
 Διαμονή σε κεντρικότατα  4* και 4*sup επιλεγμένα ξενοδοχεία στην καρδιά του Μανχάταν
 Ειδική ασφάλιση με κάλυψη Covid-19 πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδίου
 Ξεναγήσεις σε βόρειο & νότιο Μανχάταν από τους εξειδικευμένους ξεναγούς και συνοδούς μας
 Κρατήσεις σε επιλεγμένα εστιατόρια του Μανχάταν! Κορυφαίες παραστάσεις 

τιμές! Εισιτήρια για επιλεγμένα Jazz Bar στη Νέα Υόρκη, παρατηρητήρια 
πτήση με ελικόπτερο! 

 Επίσκεψη και εισιτήριο εισόδου στο μουσείο Metropolitan   
 Κρουαζιέρα στο άγαλμα της Ελευθερίας (νησί Έλλις)  
 Περιήγηση σε γέφυρα του Μπρούκλιν και δημόσια βιβλιοθήκη  
 Ελληνας αρχηγός – ξεναγός καθημερινά 

 
 
 
 
 
 
 

** Μαγευτικές διαδρομές διασχίζοντας τις ανατολικές ΗΠΑ!!(...και όχι τα αεροδρόμια τους! ) 
Διαμονή μπροστά στους καταρράκτες ΜΕ πρωινό μπουφέ!! **

Νέα Υόρκη – Καταρράκτες Νιαγάρα / Τορόντο 

 Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο/άτομο

Μάρτιος 24 10 €1

Απρίλιος 12  11 
Απευθείας πτήσεις 

Emirates 

€1999

Μάιος 6, 20 €2019
Ιούνιος 03 €2149

Ιούνιος 24 11 
Ειδικό πρόγραμμα με 
πτήση επιστροφής 

από Τορόντο 

€1999

Ιούλιος 08,  22 
€1999

Αύγουστος 04, 12, 18 

Σεπτέμβριος 08, 22 
11 

Απευθείας πτήσεις 
Emirates 

€1999

Οκτώβριος 06, 20 €2149

Νοέμβριος   16 
Black Friday 

€1799

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
** Μαγευτικές διαδρομές διασχίζοντας τις ανατολικές ΗΠΑ!!(...και όχι τα αεροδρόμια τους! ) 

Διαμονή μπροστά στους καταρράκτες ΜΕ πρωινό μπουφέ!! **

Ιούνιος 24 
11 

Ειδικό πρόγραμμα με 
πτήση επιστροφής 

από Τορόντο 

€1999

Ιούλιος 08,  22 
€1999

Αύγουστος 04, 12, 18 

Οι τιμές είναι υπολογισμένες

Όλα τα προγράμματα της Νέας Υόρκης περιλαμβάνουν 

επιλεγμένα ξενοδοχεία στην καρδιά του Μανχάταν  
πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδίου 

από τους εξειδικευμένους ξεναγούς και συνοδούς μας 
του Μανχάταν! Κορυφαίες παραστάσεις Broadway σε προνομιακές 

παρατηρητήρια (Empire State Building κ.α.) & 

 Γραπτώς εγγυημένη αναχώρηση με διασφάλιση τελικής τιμής ανεξαρτήτως αριθμού συμμετοχής
 Επίσκεψη στο εμπορικό Brookfield Place στο Highline, τη συνοικία 
 Ξενάγηση στις γειτονιές διάσημων σειρών “Sex
 Επίσκεψη στην περιοχή Dumbo του Μπρούκλιν
 Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εντός Αμερικής
 Εκπτωτική κάρτα στο εκπτωτικό χωριό Woodbury
 Aδεια εισόδου στις ΗΠΑ (ESTA) 
 Προαιρετικές εκδρομές σε Woodbury Outlet, Φιλαδέλφεια,Ουάσινγκτον και Βοστώνη
 Ταξιδιωτικός οδηγός με εμπειρία 33 ετών σε Νέας Υόρκη 
 Προκρατημένα εισιτήρια για αγώνες  NBA με N
 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΗΠΑ – ΚΑΝΑΔΑΣ 
** Μαγευτικές διαδρομές διασχίζοντας τις ανατολικές ΗΠΑ!!(...και όχι τα αεροδρόμια τους! ) 

Διαμονή μπροστά στους καταρράκτες ΜΕ πρωινό μπουφέ!! ** 
Καταρράκτες Νιαγάρα / Τορόντο – Ουάσινγκτον/ Φιλαδέλφεια, Βαλτιμόρη

κλινο/άτομο 
3κλινο/άτομο 

(Τιμή Χ3)** 
4κλινο/άτομο 
(Τιμή  Χ4)** 

Μονόκλι

€1729 €1629 €1579 +€795

1999 €1759 €1659 +€92

2019 €1779 €1679 +€92
2149 €1999 €1949 +€97

1999 €1759 €1699 +€1040

1999 €1759 €1699 +€990

1999 €1759 €1699 +€96

2149 €1949 €1899 +€10

1799 €1699 €1649 +€795

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ / ΤΟΡΟΝΤΟ 
** Μαγευτικές διαδρομές διασχίζοντας τις ανατολικές ΗΠΑ!!(...και όχι τα αεροδρόμια τους! ) 

Διαμονή μπροστά στους καταρράκτες ΜΕ πρωινό μπουφέ!! ** 

1999 €1759 €1699 +€1090

1999 €1759 €1699 +€1040

Οι τιμές είναι υπολογισμένες με έκπτωση €200 ανά άτομο για έγκαιρη κράτηση 

4 

αναχώρηση με διασφάλιση τελικής τιμής ανεξαρτήτως αριθμού συμμετοχής 
Επίσκεψη στο εμπορικό Brookfield Place στο Highline, τη συνοικία Hudson Yards & το γλυπτό Vessel 

Sex and the City” και “Φιλαράκια” 
του Μπρούκλιν (Αναχωρήσεις  από 8/4 ) 

Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εντός Αμερικής 
Woodbury Outlet (VIP Booklet)  

Προαιρετικές εκδρομές σε Woodbury Outlet, Φιλαδέλφεια,Ουάσινγκτον και Βοστώνη 
Ταξιδιωτικός οδηγός με εμπειρία 33 ετών σε Νέας Υόρκη – Η.Π.Α  

NY Knicks & Brooklyn Nets 

** Μαγευτικές διαδρομές διασχίζοντας τις ανατολικές ΗΠΑ!!(...και όχι τα αεροδρόμια τους! )  

Φιλαδέλφεια, Βαλτιμόρη 

Μονόκλινο Φόροι Φιλοδωρήματα 

795 €645 $100 

25 
€725 $100 25 

75 

€1040 

€765 $130 
€990 

60 

€765 $130 €1060 

795 

** Μαγευτικές διαδρομές διασχίζοντας τις ανατολικές ΗΠΑ!!(...και όχι τα αεροδρόμια τους! )  

€1090 

€765 $100 
€1040 


