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Διαμονή εκεί που πραγματικά αξίζει 

Σε αυτό το πρόγραμμα, διαμένουμε σε ξενοδοχείο πάνω στους Καταρράκτες, εκεί δηλαδή 
που συγκεντρώνεται όλο το ενδιαφέρον και η ομορφιά της εκδρομής, και όχι σε κάποια 
διπλανή πόλη. Δεν είναι τυχαίο που οι τιμές των ξενοδοχείων στους Καταρράκτες είναι οι 
διπλάσιες από αυτές σε άλλες κοντινές πόλεις. Έτσι, απολαμβάνουμε το θέαμα των 
Καταρρακτών σε όλες τις φάσεις της ημέρας και της νύχτας που είναι φαντασμαγορικά 
φωτισμένοι, και όχι για 2-3 ώρες βιαστικά. Επίσης, κατά την παραμονή μας εκεί 
απολαμβάνουμε πρωινό καθημερινά, κάνοντας την εκδρομή πληρέστερη, ακόμα και σε 
αυτό το κομμάτι της. 
 

Γιατί οδικώς μεταξύ των πόλεων 

Η εκδρομή αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε την ομορφιά ολόκληρης της 
Αμερικής και του Καναδά. Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στις διαδρομές, με συχνές στάσεις στα 
ωραιότερα σημεία, καθώς ο έμπειρος ξεναγός σας εξηγεί και αφηγείται για την κάθε 
περιοχή ξεχωριστά. Μέσα από αυτή την πανέμορφη περιήγηση, γνωρίζουμε από 
πανεπιστημιουπόλεις παγκοσμίου φήμης, την κτηνοτροφία και τις εγκαταστάσεις της 
πρωτογενούς παραγωγής της Αμερικής, μέχρι την μέκκα του χρήματος και της μοντέρνας 
ζωής. Όλο αυτό το οδοιπορικό, ταξιδεύοντας παράλληλα στον ποταμό Σουσκεχάνα μέσα 
από καταπράσινα τοπία. Στο τέλος των διαδρομών, έχουμε διανύσει οκτώ πολιτείες και δύο 
χώρες, έχουμε εμπλουτίσει την εκδρομή με απίστευτες εικόνες και παραστάσεις, 
συγκρίνοντας τη ζωή της επαρχίας με την παγκόσμια οικονομική πρωτεύουσα. 
Αποφεύγουμε εσκεμμένα την αεροπορική μετάβαση, γιατί θα χάσουμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε και να θαυμάσουμε όλα τα παραπάνω. Εστιάζουμε στη φυσική ομορφιά και όχι 
στη γνωριμία με τα αεροδρόμια. Όσο για το χρόνο, συνυπολογίζουμε το χρόνο της 
διαδρομής από και προς τα αεροδρόμια, τη διάρκεια πτήσης, την αναμονή 2-3 ώρες πριν 
την πτήση στις αίθουσες των αεροδρομίων, το επιπλέον κόστος αποσκευών, καθώς και όλα 
εκείνα που τελικά δεν μας γλυτώνουν πάρα μόνον περίπου 2 ώρες, αλλά μας στερούν το 
πραγματικό νόημα της εκδρομής. 
  

Έμπειρος Έλληνας ξεναγός και αρχηγός, με ειδική εξειδίκευση στις ανατολικές ΗΠΑ 

Θεωρούμε ότι το κομμάτι του ξεναγού είναι αυτό που πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη 
βαρύτητα στη διοργάνωση μιας εκδρομής. Ο ξεναγός, είναι αυτός που συμβάλλει στην 
επιτυχία της εκδρομής στο μεγαλύτερο ποσοστό, όπως επίσης είναι και αυτός που μπορεί 
να την καταστήσει ως «αποτυχημένη», από έλλειψη γνώσεων, κατάρτισης κλπ. Δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή σε αυτόν τον παράγοντα, οι ξεναγοί μας πληρούν συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις: Είναι ξεναγοί και όχι απλώς αρχηγοί, γνωρίζουν άριστα το κομμάτι των ΗΠΑ 
που πραγματοποιούν και συνεχώς ενημερώνονται για αυτό, καθώς το μεγαλύτερο μέρος 
του χρόνου ζουν στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Οι ξεναγοί μας λοιπόν προσφέρουν μια 
μοναδική και διαφορετική εμπειρία στους ταξιδιώτες, ενώ αρχηγοί που επισκέπτονται το 
μέρος 2 φορές το χρόνο θα προσέφεραν επιφανειακές υπηρεσίες «τουριστών». 
 

Οι ΗΠΑ και τα φιλοδωρήματα  

Στις εκδρομές μας θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει η στήλη «φιλοδωρήματα». Η 
συγκεκριμένη χρέωση, η οποία είναι υποχρεωτική στις ΗΠΑ λόγω της πολιτικής της, αφορά 
συνολικά στα φιλοδωρήματα των οδηγών των οχημάτων πούλμαν κατά τις μεταφορές και 
τις περιηγήσεις, καθώς επίσης και στο σύνολο των αχθοφόρων των ξενοδοχείων που 
διαμένουμε (δεν αφορούν φιλοδωρήματα για τους ξεναγούς μας). Θεωρούμε σωστότερο να 
υπάρχει αυτός ο ειδικός διαχωρισμός στον τιμοκατάλογο μας και να μην υιοθετήσουμε το 
«τρικ» της ενσωμάτωσης αυτής στους φόρους αεροδρομίων. Προτού λοιπόν 
εντυπωσιαστείτε από πολιτικές τύπου «χωρίς φιλοδωρήματα», εξετάστε την τελική τιμή της 
εκδρομής. 
 
 
 
 



  
 

 
 
 

 
 

 

 

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. 
 
 
 
 



  
 

Διάρκεια: 14 ημέρες 
Αναχωρήσεις: Δείτε τιμοκατάλογο 
  
Νέα Υόρκη: 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. 
  
Καταρράκτες Νιαγάρα: Tο θαύμα της φύσεως που προστατεύεται από τις δύο χώρες ΗΠΑ 
και Καναδά, προκειμένου να διατηρηθεί για τις επόμενες γενιές  αναλλοίωτο. Χιλιάδες 
χρόνια πριν δημιουργήθηκαν από τους παγετώνες όπως και οι μικρές και μεγάλες λίμνες 
μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ. Τουρίστες αλλά και οι νεόνυμφοι που έρχονται από όλη την 
Αμερική αλλά και όλο τον κόσμο για τον μήνα του μέλιτος στη “Honey moon City”, 
μαγεύονται από αυτό το μοναδικό και μαγικό θέαμα, τον ήχο αλλά και από τις λεπτές  
σταγόνες του νερού που σε λούζουν όταν φυσάει ο Άνεμος και που σχεδόν κάθε ημέρα 
φιλοξενούν το ουράνιο τόξο. 
 
Ουάσιγκτον DC: H πόλη που την διάλεξαν να είναι η πρωτεύουσα της Ομοσπονδίας και να 
εντυπωσιάζει με την μεγαλόπρεπη και ήρεμη δύναμή της, δίπλα στον ποταμό Ποτόμακ και 
τον παραπόταμό του Ανακόστια. Όλα θα σας ενθουσιάσουν, το National Mall με τις 
ανοικτές εκδηλώσεις, οι λίμνες που έγιναν  ειδικά για να καθρεφτίζονται  σ’ αυτές τα 
πανέμορφα κτήρια και τα μνημεία, η πόλη που διάλεξε για πρωτεύουσα ο Τζωρτζ 
Ουάσιγκτον παρ’ όλο που ποτέ δεν έζησε σ’ αυτήν. 
 
 

Νέα Ορλεάνη: Η σημαντικότερη πόλη της πολιτείας Λουϊζιάνας και ένα από τα μεγαλύτερα 
εμπορικά και τουριστικά κέντρα των ΗΠΑ.Η πατρίδα της μουσικής Τζαζ Ντίξιλαντ αλλά και 
της εξαιρετικής κουζίνας. Η γαλλική επιρροή είναι εμφανής στη γλώσσα, την κουζίνα και τη 
θρησκεία. Η Νέα Ορλεάνη ταυτισμένη απόλυτα με την τζαζ, δίνει στον επισκέπτη την 
ευκαιρία να την απολαύσει κάθε στιγμή στα σοκάκια της πόλης. Ένα κράμα καραϊβικής, 
γαλλικής κομψότητας και σπανιόλικης γοητείας σε αμερικανικό έδαφος. 
 
 

 
 
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 
Ξεκινάμε τη μέρα μας με μια ξενάγηση στα αξιοθέατα του Βόρειου Μανχάταν για τα οποία 
φημίζεται η πόλη. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας στο άγαλμα του σημαντικότερου 
εξερευνητή, του Χριστόφορου Κολόμβου με τις καραβέλες του, το οποίο σήμερα αποτελεί 
σημείο μέτρησης όλων των αποστάσεων από τη Νέα Υόρκη. Έπειτα 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, ένα μέρος όπου χαλαρώνουν οι Νεοϋορκέζοι και περνούν 



  
 

τον ελεύθερο τους χρόνο. Ένα πάρκο 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 ολοκληρώνεται 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». Θα καταλήξουμε στην 
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.  
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 το γραφείο μας στην Ελλάδα 
τα εισιτήρια σας, προκειμένου να επωφεληθείτε από τις ειδικά χαμηλές τιμές, αλλά και να 
γλυτώσετε σημαντικό χρόνο σε ουρές! 
 
3η ημέρα: Νέα Υόρκη – Ξενάγηση Νότιο Μανχάταν, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών,  
αγορά Chelsea Market και στην νέα εκκεντρική συνοικία Hudson Yards, 
κρουαζιέρα στο άγαλμα Ελευθερίας – σταθμός Grand Central 
Συγκέντρωση στο λόμπυ του ξενοδοχείου για το δεύτερο μέρος της ξενάγησης της πόλης 
στην οποία θα κατευθυνθούμε παράλληλα με τον ποταμό East περνώντας από τις 
προβλήτες του ανατολικού Μανχάταν με θέα την κρεμαστή γέφυρα του Μπρούκλιν. Η 
πρώτη στάση μας θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο των Ηνωμένων Εθνών, την έδρα του 
οργανισμού ο οποίος έχει ως σκοπό τη διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης, την μελέτη των 
διεθνών οικονομικών τάσεων, θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους 
φυσικούς πόρους κ.λπ. Κατόπιν θα επισκεφθούμε τον Σταθμό Γκραντ Σέντραλ, πύλη και 
σύμβολο της πόλης, όπου τουλάχιστον 750.000 άνθρωποι διέρχονται καθημερινά από την 
μεγαλοπρεπή κεντρική αίθουσα. 
Έπειτα κατευθυνόμαστε προς το Flatiron Building, ένα 
πρωτοποριακό ουρανοξύστη μεγάλης αρχιτεκτονικής 
σημασίας. Μεταφερόμαστε στο Γκρίνουιτς Βίλατζ το 
οποίο αγαπήθηκε από καλλιτέχνες και συγγραφείς, 
σημείο αναφοράς η Washington Square και το 
Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (N.Y.U).  
Ακολουθούν το Ηστ Βίλατζ, 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. Κατευθυνόμαστε στη 
Γουώλ Στριτ, το κεντρο της παγκόσμιας οικονομίας με 
στάση στο χάλκινο γλυπτό ταύρο (Charging Bull). 
Αμέσως μετά συναντάμε το Σημείο Μηδέν, όπου έχει 
δημιουργηθεί ένα μνημείο θυμίζοντας σε όλους την 11η 
Σεπτεμβρίου, ενώ δίπλα σε αυτό βρίσκεται το νέο 
Οικονομικό Κέντρο με την ονομασία One Word Trade 
Center. Στην ίδια περιοχή προβάλλει ο νέος 
πολυσυζητημένος Σταθμός, κατασκευής Καλατράβα, 
γνωστός ως Oculus, ένα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίσμα με κυρίαρχο το λευκό χρώμα, το 
οποίο εντυπωσιάζει τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά και μάλιστα θεωρείται ως ο 
ακριβότερος σταθμός στον κόσμο, με κόστος 4 δις δολάρια. Συνεχίζουμε στο Μπάτερυ 
Παρκ όπου θα δούμε από μακριά το Άγαλμα της Ελευθερίας, θα μπούμε στην περίφημη 



  
 

κλειστή αγορά Τσέλσι Μάρκετ, έδρα διάσημων γκουρμέ εστιατορίων της Νέας Υόρκης, όπου 
θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για αγορά τοπικών προϊόντων αλλά και για να δοκιμάσουμε 
περίφημα εδέσματα. Έπειτα περιηγούμαστε στο Highline, ένα υπέροχο πάρκο στην παλιά 
σιδηροδρομική γραμμή, η οποία μας δίνει την δυνατότητα να περπατήσουμε πάνω από την 
πόλη, γεμίζοντας με εικόνες από τις γειτονιές του Μανχάταν. 
Η ξενάγηση μας συνεχίζεται με την κρουαζιέρα γύρω από το νησί του Μανχάταν, όπου 
μπορούμε να δούμε το ιστορικό Έλλις Άιλαντ, το Άγαλμα της Ελευθερίας που δεσπόζει στην 
είσοδο της πόλης, το Στέιτεν Άιλαντ και τη μεγάλη γέφυρα Βερενζάνο. Φυσικά θα 
περάσουμε κάτω από τις διάφορες μικρές και μεγαλύτερες παλαιές και νεότερες γέφυρες 
και πάνω από τα πολλά τούνελ 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. 
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, Tribecca, West & East Village, όλες περιοχές με πλούσια νυχτερινή ζωή. 
Ανάμεσα σε Νεοϋορκέζους που χαλαρώνουν με το ποτό ή το φαγητό τους μετά από μια 
κουραστική ημέρα, η Νέα Υόρκη είναι έτοιμη να σας δείξει το νυχτερινό της πρόσωπο!    Αν 
πάλι είμαστε τυχεροί και διεξάγεται κάποιος αγώνας μπάσκετ, 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! 
 
4η ημέρα: Νέα Υόρκη – Επίσκεψη στο μουσείο Metropolitan – Δημόσια Βιβλιοθήκη 
– βόλτα στις γειτονιές “Sex & the city’’, “Φιλαράκια’’ – περιήγηση στη γέφυρα 
Μπρούκλιν – περιοχή Dumbo του Μπρούκλιν – Timeout Market 
Τη σημερινή ημέρα, ξεκινάμε την περιήγηση μας  στην δημόσια βιβλιοθήκη, ένα 
πανέμορφο κτήριο τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, όπου κυριαρχεί το μάρμαρο, οι 
τοιχογραφίες, τα ξύλινα έργα, ήσυχοι χώροι για ανάγνωση και μελέτη. Αξιοσημείωτο είναι 
πως η δημόσια βιβλιοθήκη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ερευνητικές βιβλιοθήκες 
των ΗΠΑ. Συνεχίζουμε στα 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 περνούσαν το 
μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους 
ψωνίζοντας, θα επισκεφθούμε 
συγκεκριμένα το Magnolia Bakery 
όπου η διάσημη παρέα συνήθιζε να 
απολαμβάνει τα διάσημα cupcakes, 
αλλά και το σπίτι της Carrie όπου 
γινόντουσαν τα γυρίσματα της 



  
 

γνωστής σειράς. Ταυτόχρονα συνεχίζοντας την βόλτα μας στο West Village, όπου θα 
περάσουμε από το κτήριο  που γινόντουσαν τα γυρίσματα της σειράς που γνώρισε τεράστια 
επιτυχία και στην Ελλάδα, “Τα φιλαράκια” ολοκληρώνοντας έτσι την ιδιαίτερη βόλτα μας ! 
 Έπειτα, επισκεπτόμαστε ένα από τα πλουσιότερα μουσεία στον κόσμο, το Metropolitan 
Museum of Art όπου είναι συγκεντρωμένα έργα ανεκτίμητης αξίας από κάθε πολιτισμό. 
Αποτελεί το τρίτο σε επισκεψιμότητα μουσείο στον κόσμο, μετά το Λούβρο και το Βρετανικό 
μουσείο. 
Στις μόνιμες συλλογές του υπάρχουν έργα τέχνης από την 
κλασική αρχαιότητα, την αρχαία Αίγυπτο, την βυζαντινή 
και ισλαμική τέχνη, έργα ζωγραφικής και γλυπτά από 
κορυφαίους ζωγράφους, καθώς επίσης και μια εκτεταμένη 
συλλογή αμερικανικής, αφρικανικής, ασιατικής και 
σύγχρονης τέχνης αλλά και πάρα πολλά ακόμα. Σίγουρα 
μία μόνο ημέρα δεν αρκεί ώστε να το εξερευνήσει κανείς 
ολόκληρο. Καθώς το μουσείο είναι ανεξάντλητο, μετά το 
πέρας της ξενάγησης μας ο ξεναγός θα μας κατευθύνει με 
βάση τα ενδιαφέροντα μας ώστε να περιπλανηθούμε στη μαγεία της τέχνης. Στην συνέχεια 
θα γνωρίσουμε την περιοχή Dumbo του Μπρούκλιν, μια περιοχή που βρίσκεται στο 
νοτιοανατολικό του άκρο. Η συγκεκριμένη περιοχή, της οποίας το όνομα προέρχεται από τα 
αρχικά Down Under the Manhattan Bridge Overpass, αποτελεί μια από τις πιο ιστορικές και 
φωτογραφημένες περιοχές με ανυπέρβλητη θέα για τις καλύτερες φωτογραφίες του 
ταξιδιού σας. Μην ξεχάσετε ως αναμνηστικό λοιπόν, να βγάλετε και εσείς μια φωτογραφία 
στην γωνία του δρόμου Ουάσινγκτον. Εκεί θα περπατήσουμε σε γειτονιές που θυμίζουν 
άλλη εποχή. Τα περίφημα brown stones σπίτια του 19ο αιώνα αποτελούν τοπόσημο, τα 
άψογα κτίρια και τα περιποιημένα δέντρα του Brooklyn Heights προσδίδουν έναν αέρα 
αρχοντιάς στη γειτονιά. Παρότι η περιοχή καλύπτει τα κλασικά γούστα, δε χρειάζεται να 
είναι κάποιος ειδήμων για να απολαύσει τη ρουστίκ αρχιτεκτονική της περιοχης. Στην πιο 
εντυπωσιακή γειτονιά του Μπρούκλιν βρίσκεται το Timeout Market μία πολυσυλλεκτική 
αγορά με εστιατόρια κορυφαίων σεφ με σπεσιαλιτέ από όλο τον κόσμο. Θα κάνουμε τη 
βόλτα μας δίπλα στο ποτάμι με θέα τους ουρανοξύστες του Μανχάταν και θα έχουμε τη 
δυνατότητα να απολαύσουμε φαγητό και ποτό σε μοναδικό περιβάλλον ανάμεσα στις 
μεγαλοπρεπείς γέφυρες του Μπρούκλιν και του Μανχάταν. Από εκεί θα έχουμε την ευκαιρία 
να περπατήσουμε τη γέφυρα του Μπρούκλιν με τελικό προορισμό το Μανχάταν! Η Γέφυρα 
του Μπρούκλιν είναι μια από τις παλαιότερες κρεμαστές γέφυρες στις Ηνωμένες Πολιτείες 
(1883) και συνδέει τους δήμους Μανχάταν και Μπρούκλιν περνώντας πάνω από τον 
ποταμό East River. 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. 
Έπειτα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε να περάσετε τη βραδιά σας σε ένα από 
τα πιο αυθεντικά Jazz Bar του Μανχάταν, με live μουσική, φαγητό και ποτό. Λόγω του ότι 
πολλές φορές το κέντρο είναι πλήρες, έχετε τη δυνατότητα κράτησης και αγοράς εισιτηρίου 
από εμάς. Για τους λάτρεις του μπέργκερ και της σοκολάτας, ο ξεναγός μας θα σας 
προτείνει τα καλύτερα στέκια της πόλης!  
  
5η ημέρα: Νέα Υόρκη – Εκπτωτικό χωριό Woodbury Commons Outlets(προαιρετικά) 
Ελεύθερη ημέρα. Για όσους από εσάς οι 
πολύ φθηνές αγορές είναι ένας από τους 
λόγους που επισκέπτεστε τη Νέα Υόρκη, 
είναι απαραίτητη μια επίσκεψη στο 
μεγαλύτερο, πλουσιότερο και 
εντυπωσιακότερο, εμπορικό κέντρο, το 
περίφημο Woodbury Commons. Αξίζει να 
σημειώσουμε ότι τα καταστήματα 
απλώνονται σε έναν τεράστιο ανοιχτό 
χώρο που θυμίζει ένα μικρό χωριό, κατι 
που κάνει τις αγορές σας ακόμη πιο 
ασφαλείς. Μόλις μια ώρα περίπου 



  
 

μακριά από το Μανχάταν, υπάρχουν όλα τα επώνυμα είδη σε απίστευτα χαμηλές τιμές. 
Διακόσια είκοσι και πλέον ονόματα της μόδας θα βρεθούν στη διάθεση σας. Δεν είναι 
τυχαίο που το μεγαλύτερο ποσοστό των Αμερικανών, επιλέγουν το συγκεκριμένο μέρος για 
τις αγορές τους. Με καταστήματα όπως Michael Kors, Gucci, Guess, Dolce&Gabbana, Ugg, 
Nike, Ralph Lauren, Calvin Klein, Timberland, Brooks Brothers, Tommy Hilfiger και πολλά 
άλλα σε απίστευτη ποικιλία και σε τιμές έως και τέσσερις φορές οικονομικότερα απ’ ότι 
στην Ελλάδα. Επίσης, θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο, καθώς δε θα χρειαστεί να 
αφιερώσετε επιπλέον χρόνο για τα ψώνια σας στο Μανχάταν. Ο ξεναγός μας θα σας δώσει 
τις απαραίτητες συμβουλές ώστε να δείτε όσο το δυνατόν περισσότερα καταστήματα, 
αξιοποιώντας κατάλληλα το χρόνο σας σύμφωνα με το αγοραστικό σας ενδιαφέρον. Μαζί 
με τη συμμετοχή σας, παίρνετε και το VIP Coupons Book αξίας 10$, για επιπλέον προνόμια 
και εκπτώσεις καθώς και ένα χάρτη για να σημειώστε τα τοπ καταστήματα που σας 
ενδιαφέρουν. Αν πάλι τα ψώνια δεν είναι το φόρτε σας, προτείνουμε μια βόλτα στο Soho, 
στο Chelsea με την τοπική του αγορά και στο East village, όπου μέχρι το 1900 κατοικούσε 
η υψηλή κοινωνία, στη συνέχεια κατοικήθηκε από μετανάστες και από την δεκαετία του ‘50 
και μετά η περιοχή έγινε η Μέκκα για την γενιά των Μπιτλς, των χίπις και των πανκ. Το 
East village μετατράπηκε σε ένα εργαστήριο πειραματισμού και νέων τάσεων. 
 
6η ημέρα: Νέα Υόρκη - Φιλαδέλφεια – Βαλτιμόρη - Ουάσιγκτον DC (350 χλμ) 

Στη σημερινή ημέρα, θα 
πραγματοποιήσουμε μια εκδρομή γεμάτη 
δυνατές εικόνες  και αναμνήσεις, μέσα από 
μία διαδρομή με όλα τα στοιχεία της 
Αμερικάνικης γραφικής επαρχίας. Μία 
καταπράσινη διαδρομή, γεμάτη δέντρα, 
ειδυλλιακά τοπία και χαριτωμένες πόλεις μας 
περιμένει να την ανακαλύψουμε. Εδώ 
βρίσκεται η άλλη πλευρά των Ηνωμένων 
Πολιτειών, μακριά από τις μεγάλες πόλεις 
και τα ψηλά κτήρια. Πρώτη στάση η 
Φιλαδέλφεια, η μεγαλύτερη πόλη της 
Πενσυλβάνια και πρώτη πρωτεύουσα των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για μια πόλη με σημαντική ιστορία την οποία θα 
γνωρίσουμε πανοραμικά με τον ξεναγό μας. Σε έντονη αντίθεση με την τυπική ατμόσφαιρα 
της Φιλαδέλφειας, έρχεται η κοινότητα των Amish, την οποία θα επισκεφτούμε στην 
επόμενη στάση. Με τον ασυνήθιστο τρόπο ζωής τους, τις παραδοσιακές φορεσιές κι αγορές 
και τα χειροποίητα αγαθά, είναι μία ιδιαίτερη στάση στην εκδρομή μας. Δύο από τις πιο 
σημαντικές τοπικές αγορές στην περιοχή αυτή είναι το Kettle Kitchen Village και το 
ξακουστό Farmer’s Market. Το Kettle Kitchen Village είναι μία ανοιχτή αγορά με δρομάκια 
γεμάτα μαγαζιά, στα οποία θα εξερευνήσουμε τα τοπικά προϊόντα. Εδώ μπορούμε να 
καθίσουμε για να πιούμε έναν καφέ σε τοπικές καφετέριες ή να ψωνίσουμε από τα 
καταστήματα. Το Farmer’s Market είναι μία κλειστή αγορά, με πωλητές που προσφέρουν 
παραδοσιακά φαγητά και γλυκά, καθώς και αντικείμενα των Amish. Αν είμαστε τυχεροί, θα 
δούμε κοπέλες με τις παραδοσιακές φορεσιές. Ανάλογα με τον καιρό και το διαθέσιμο 
χρόνο, θα επισκεφτούμε μία ή και τις δύο αγορές. Στην περιοχή θα συναντήσουμε 
ατελείωτες εκτάσεις με χωράφια, στις οποίες πιθανό να δούμε Amish αγρότες να τα 
οργώνουν με παραδοσιακά εργαλεία παραδοσιακές άμαξες να μεταφέρουν ντόπιους και 
ταξιδιώτες. Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε για μια σύντομη επίσκεψη στην πανέμορφη 
Βαλτιμόρη, την άλλοτε βιομηχανική περιοχή που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην 
Αμερικανική επανάσταση. Μικρή στάση και αμέσως μετά κατευθυνόμαστε για την 
Πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την Ουάσιγκτον DC. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Για 
το βράδυ προτείνουμε μια βόλτα, στην  Τζορτζτάουν, μία από τις πιο εμβληματικές περιοχές 
της πόλης. Η Τζορτζτάουν είναι μια ζωντανή γειτονιά, γεμάτη με πολύχρωμα σπίτια με 
λιθόστρωτους δρόμους και βιτρίνες. Καφέ, μπιστρό, αρτοποιεία κι εστιατόρια κατακλύζουν 
τα πεζοδρόμια. Αμέτρητες επιλογές προσφέρει και στη νυχτερινή διασκέδαση, με μπαρ, 
παμπ, Jazz bar κι εστιατόρια με ζωντανή μουσική. 
 



  
 

7η ημέρα: Ουάσιγκτον (Ξενάγηση) 
Αφετηρία από το ξενοδοχείο και ξενάγηση στην Ομοσπονδιακή Πρωτεύουσα και τόπο 
διαμονής του εκάστοτε προέδρου των ΗΠΑ, το αντιπροσωπευτικό κέντρο της ιστορίας, των 
παραδόσεων και του γοήτρου του αμερικάνικου λαού. Θα δούμε τα μνημεία των 
Αμερικανών προέδρων, Ουάσιγκτον, Τζέφερσον, αλλά και του Λίνκολν, μνημείο όπου είναι 
έντονο το ελληνικό στοιχείο καθώς ο Παρθενώνας χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο. Θα 
συναντήσουμε την πισίνα αντανάκλασης με τον διάσημο Οβελίσκο, την πλατεία Λαφαγιέτ, 
τον Λευκό Οίκο, που θεωρείται η πιο διάσημη κατοικία ολόκληρου του πλανήτη. Εδώ η 
ισχυρή αστυνομική δύναμη είναι εμφανής από παντού και οι εικόνες ιδιαίτερα γνώριμες από 
τις ταινίες του Hollywood. Επίσης θα δούμε το Καπιτώλιο, την έδρα της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης των ΗΠΑ το οποίο με ύψος 88 μέτρα είναι το ψηλότερο κτήριο της πόλης και 
αποτελεί κέντρο της. Στην συνέχεια θα συναντήσουμε  το Ανώτατο Δικαστήριο, την 
Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου (κεντρικό κτήριο Thomas και δύο γειτονικά) που είναι η 
μεγαλύτερη και πλουσιότερη παγκοσμίως με αρκετές επιρροές από τον  Ελληνικό 
πολιτισμό, την Εθνική Πινακοθήκη, το Μέγαρο των 
Εθνικών Αρχείων (σε ειδική προθήκη το 
Πρωτότυπο του Αμερικανικού Συντάγματος και της 
Διακηρύξεως της Ανεξαρτησίας), το Ινστιτούτο 
Σμιθσόνιαν, το μεγαλύτερο συγκρότημα μουσείων 
στον κόσμο  και τους τάφους των Κέννεντυ, το 
στρατιωτικό κοιμητήριο του Άρλιγκτον στην πλευρά 
της Βιρτζίνια όπου βρίσκονται οι τάφοι πολλών 
γνωστών και επιφανών Αμερικάνων όπως ο George 
Kennedy. Τους περισσότερους  τους έχουμε δει σε 
κάποια από τις κλασικές Αμερικάνικες ταινίες, μαζί 
με την στρατιωτική τελετουργία όπου συνοδεύει 
την ταφή  ενός στρατιωτικού. Τέλος θα 
επισκεφθούμε το Εθνικό Μουσείο Αεροναυτικής και 
διαστήματος, όπου θα θαυμάσετε 23 μεγάλες 
αίθουσες με σύγχρονα εκθέματα διαστημικών 
σκαφών που έγραψαν ιστορία. Ακόμα θα 
περάσουμε από τα σημαντικότερα Υπουργεία, 
Μουσεία, Τράπεζες, έδρες διεθνών οργανισμών, 
αλλά και ξενοδοχεία, θέατρα, τα κεντρικά γραφεία 
του FBI αλλά και τον πολύβουο σταθμό των 
τρένων, τον Union Station, το εσωτερικό του 
οποίου είναι εκπληκτικό, με πολλά καταστήματα  
και εστιατόρια για να διαλέξει κανείς. Αξιοποιείστε το υπόλοιπο της ημέρας επισκεπτόμενοι 
Μουσεία που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (π.χ. Αέρος Διαστήματος - Φυσικής 
Ιστορίας). Για το απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Washington Harbour, μία 
περιοχή που προσφέρει διασκέδαση και δραστηριότητες όλο το χρόνο. Με εκπληκτική θεά 
στο ποτάμι, μπορείτε να κάνετε ποδήλατο στην περιοχή ή να απολαύσετε φρέσκα 
θαλασσινά σε ένα από τα πολλά εστιατόρια. Θέατρα, γκαλερί και χώροι παραστάσεων 
βρίσκονται πάντα μόλις μερικά βήματα από εσάς. Τέλος το Κέννεντυ Σέντερ διοργανώνει 
πάνω από 2.000 εκδηλώσεις το χρόνο, φιλοξενώντας θέατρα, αίθουσες συναυλιών κι 
όπερες. Το John F. Kennedy Center for the Performing Arts είναι ένας πολυπολιτισμικός, 
πολυεπιστημονικός κόμβος όπου πάντα κάτι νέο και συναρπαστικό συμβαίνει. 
 
8η ημέρα: Ουάσινγκτον – Καταρράκτες Νιαγάρα (636 χλμ)  
Αναχώρηση με πούλμαν, που θα μας μεταφέρει μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή, στους 
φημισμένους Καταρράκτες του Νιαγάρα. Η διαδρομή αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να 
ανακαλύψουμε την ομορφιά ολόκληρης της Αμερικής και του Καναδά. Δίνουμε ιδιαίτερο 
βάρος στις διαδρομές, με συχνές στάσεις στα ωραιότερα σημεία, καθώς ο έμπειρος ξεναγός 
σας εξηγεί και αφηγείται για την κάθε περιοχή ξεχωριστά. Μέσα από αυτή την πανέμορφη 
περιήγηση, γνωρίζουμε από πανεπιστημιουπόλεις παγκοσμίου φήμης, την κτηνοτροφία και 
τις εγκαταστάσεις της πρωτογενούς παραγωγής της Αμερικής, μέχρι την μέκκα του 
χρήματος και της μοντέρνας ζωής. Όλο αυτό το οδοιπορικό, ταξιδεύοντας μέσα από 



  
 

καταπράσινα τοπία. Πρόκειται για μία περιοχή που γοητεύει τους ταξιδιώτες, γεμάτη 
καταφύγια άγριας ζωής, αστραφτερές λίμνες, καταρράκτες και οινοποιεία παγκοσμίου 
φήμης. Αποφεύγουμε εσκεμμένα την αεροπορική μετάβαση, γιατί θα χάσουμε την ευκαιρία 
να γνωρίσουμε και να θαυμάσουμε όλα τα παραπάνω. Εστιάζουμε στη φυσική ομορφιά και 
όχι στη γνωριμία με τα αεροδρόμια. Όσο για το χρόνο, συνυπολογίζουμε το χρόνο της 
διαδρομής από και προς τα αεροδρόμια, τη διάρκεια πτήσης, την αναμονή 2-3 ώρες πριν 
την πτήση στις αίθουσες των αεροδρομίων, το επιπλέον κόστος αποσκευών, καθώς και όλα 
εκείνα που τελικά δεν μας γλυτώνουν πάρα μόνον περίπου 2 ώρες, αλλά μας στερούν το 
πραγματικό νόημα της εκδρομής. Μετά την τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, που βρίσκεται 
στην πλευρά του Καναδά, θα κάνουμε μια βόλτα με τον ξεναγό μας στους κοντινούς 
καταρράκτες, που φωταγωγούνται κάθε βράδυ, μία εικόνα που θα αφήσει μια από τις 
δυνατότερες και πλέον ζωντανές εικόνες  που έχετε δει στη ζωή σας. Σας προτείνουμε το 
Seneca Casino, το οποίο μπορεί να δώσει μία άλλη όψη στο κλείσιμο της ημέρας σας. 
 
9η ημέρα: Καταρράκτες Νιαγάρα – Ξενάγηση, κρουαζιέρα -  Niagara on the Lake 

 Η ξενάγηση σήμερα αρχίζει με τους Καταρράκτες 
που σχηματίζονται από τον ποταμό Νιαγάρα. Εδώ 
μπορούμε να έχουμε πανοραμική θέα του 
«πετάλου» των καταρρακτών. Αυτό το θαύμα της 
φύσης, λειτουργεί μέσα στο πρώτο Πάρκο που 
δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ. Τα τελευταία 200 χρόνια 
συναρπάζουν και καθηλώνουν τους επισκέπτες με 
το μοναδικό τους τοπίο, προκαλώντας δέος και 
θαυμασμό απέναντι στο μεγαλείο της φύσης. 
Αποτελεί σύμβολο των ονειρεμένων διακοπών, ενώ 

νεόνυμφοι από όλο τον κόσμο καταφτάνουν για να απολαύσουν το γαμήλιο ταξίδι του. Εδώ 
γυρίστηκε άλλωστε και το κινηματογραφικό έργο «Νιαγάρας» με την Μέριλυν Μονρόε. 
Αμέσως μετά την ξενάγηση θα ζήσουμε μία από τις πιο «δυνατές» εμπειρίες του ταξιδίου 
μας, την Κρουαζιέρα μέσα στους Καταρράκτες. Θα νιώσουμε τη απίστευτη ενέργεια του 
νερού, καθώς σταγόνες από τους καταρράκτες θα χαϊδεύουν το πρόσωπό μας και θα 
τραβήξουμε εντυπωσιακές φωτογραφίες, που θα θυμίζουν καρτ ποστάλ. Έπειτα, 
αναχωρούμε για την πρώτη πρωτεύουσα του Καναδά, το πανέμορφο Βρετανικό Niagara 
on the Lake. Θα περάσουμε από μαγευτικά τοπία κι ιστορικά φρούρια, σε μία διαδρομή 
δίπλα στο ποτάμι. Η περιοχή είναι γεμάτη αμπελώνες, άλλωστε φημίζεται για το κρασί της. 
Η γραφική μικρή πόλη του Niagara on the Lake βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Οντάριο 
και μοιάζει σαν να μην την έχει αγγίξει ο χρόνος από τα μέσα του 19ου αιώνα. Μία πόλη 
ρομαντική, πολύχρωμη, γραφική κι άκρως σαγηνευτική, είναι το κατάλληλο μέρος για να 
απολαύσουμε τη βόλτα μας. Άλογα τραβούν άμαξες δίπλα σε χαμηλά σπίτια βγαλμένα από 
τη Βρετανική επαρχεία. Πολύχρωμα λουλούδια 
στολίζουν κήπους και μπαλκόνια, ενώ τουρίστες 
και ντόπιοι συγκεντρώνονται σε πάρκα, κάτω από 
τις σκιές των δέντρων, κάνοντας πικνίκ. 
Κουκλίστικες καφετέριες και μικρά μαγαζιά 
κοσμούν τα πεζοδρόμια της πόλης, ενώ στον 
κεντρικό δρόμο της πόλης βρίσκεται και το Prince 
of Wales Hotel, το ξενοδοχείο που έμεινε ο τότε 
Πρίγκιπας Κάρολος, με τη σύζυγό του Νταϊάνα, 
κατά το μήνα του μέλιτός τους. Αργά το απόγευμα 
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο, όπου θα ζήσουμε 
ακόμη μια μοναδική εμπειρία. Κάθε βράδυ, 
πυροτεχνήματα κάνουν τη νύχτα μέρα, ενώ πολύχρωμα φώτα χαϊδεύουν τα νερά των 
καταρρακτών. Έπειτα, οι επιλογές για τη νυχτερινή διασκέδαση είναι αμέτρητες. Ανεβείτε 
στους πύργους Minolta ή Skylon για να δείτε τους φωταγωγημένους καταρράκτες από 
ψηλά. Κατευθυνθείτε στο Clifton Hill, μία περιοχή γεμάτη τουρίστες και θεματικά 
αξιοθέατα. Τα παιδιά θα λατρέψουν το Fun House, με την αίθουσα των καθρεφτών, ενώ θα 
βρείτε πολλά καταστήματα με αναμνηστικά και δώρα για τους αγαπημένους σας. Εδώ θα 
βρείτε το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Movieland, το Niagara Speedway και πολλά 



  
 

εστιατόρια και μπαρ. Αν αισθάνεστε τυχεροί, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε ένα από τα 
πολλά καζίνο της περιοχής. 
 
10η ημέρα: Τορόντο – Νέα Ορλεάνη 
Πρωινό κι αναχώρηση για το Τορόντο, τη «Νέα Υόρκη του Καναδά», όπως συχνά 
χαρακτηρίζεται. Η τελευταία ξενάγηση της εκδρομής μας ξεκινά από τον Πύργο CN, το 
πιο εμβληματικό κτήριο της πόλης. Στη βάση του βρίσκεται και το Roger Center, ένα 
σύμπλεγμα σταδίου – ξενοδοχείου. Η ξενάγηση συνεχίζεται στο Παλαιό και Νέο 
Δημαρχείο, το περίφημο εμπορικό κέντρο Eaton Center, το λιμάνι και τη μεγάλη ελληνική 
συνοικία του Ντάνφορθ (Greek Town). Μετά τη ξενάγηση μεταφερόμαστε στο 
αεροδρόμιο του Τορόντο για την πτήση για τη Νέα Ορλεάνη. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Πρώτη γνωριμία με την ευρωπαϊκότερη πόλη, την τόσο διαφορετική από 
τις άλλες πόλεις της Αμερικής, η οποία σφύζει από ζωντάνια και μοιάζει να ζει στο 
παρελθόν. Η Νέα Ορλεάνη, η οποία ιδρύθηκε από τους Γάλλους είναι διάσημη για την 
ξεχωριστή μουσική της, θεωρείτε εξάλλου και η πατρίδα της τζαζ, για την κρεολική 
κουζίνα αλλά και για το ετήσιο καρναβάλι της, γνωστό ως «Μάρντι Γκρα». Για το βράδυ 
σας προτείνουμε να περπατήσετε στην παγκοσμίως γνωστή Bοurbon Street, την ιστορική 
καρδιά της πόλης το γνωστό σε όλους «Γαλλικό Τετράγωνο». Ο δρόμος αυτός αποτελεί  
τον πιο ζωντανό δρόμο της πόλης, τον δρόμο της διασκέδασης εδώ που ο Louis 
Armstrong έκανε τα πρώτα βήματά του. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε το ποτό σας σε 
κάποιο από τα πολλά μπαρ με ζωντανή τζαζ και μπλουζ μουσική που θα σας προτείνει ο 
ξεναγός σας.  
 
11η ημέρα: Νέα Ορλεάνη – Ξενάγηση 

Περιήγηση στην ατμοσφαιρική Νέα 
Ορλεάνη, το λίκνο της μουσικής τζαζ, 
στους δρόμους της οποίας 
γαλουχήθηκαν δεκάδες μουσικοί. Η 
Νέα Ορλεάνη, το Big Easy, η "μεγάλη 
ξενοιασιά" όπως είναι το παρατσούκλι 
της, είναι μια φιλελεύθερη και ανοικτή 
πόλη. Οι διάφορες φυλές και 
πολιτισμοί που την συνθέτουν της 
δίνουν ζωντάνια. Η σημερινή μας 
ξενάγηση θα αρχίσει με το French 
Quarter (τη γαλλική συνοικία), όπου 
θα δούμε τα αποικιακού ρυθμού 
αρχοντικά με τα δαντελωτά περίτεχνα 

κιγκλιδώματα των μπαλκονιών από σφυρήλατο σίδερο, τα ξύλινα παντζούρια και τους 
παστέλ χρώματος τοίχους. Το αργό χαρακτηριστικό τραμ στο κέντρο της παλαιάς πόλης 
μας προκαλεί για μια διαδρομή, που περιλαμβάνει την πλατεία Τζάκσον, η οποία είναι 
γεμάτη με πλανόδιους πωλητές όπου δίνουν τον δικό τους ρυθμό στην πόλη, το παλαιό 
Δημαρχείο, το παλαιό κτήριο του Επισκόπου και τον ιστορικό ναό του Αγίου Λουδοβίκου.  
Συνεχίζουμε με την πλατεία του Στρατηγού Λη και την αριστοκρατική συνοικία του 
κέντρου Garden District που δημιουργήθηκε από τους νεοφερμένους Αμερικανούς μετά 
την αγορά της Λουιζιάνας από τους Γάλλους, που οι δρόμοι της φέρουν ονόματα από την 
Ελληνική Μυθολογία. Στην συνοικία αυτήν, θα δούμε πολλές επαύλεις με πανέμορφους 
κήπους, το μεγαλειώδες Superdom και άλλα. Ολοκληρώνοντας την ξενάγηση της πόλης 
σας προτείνουμε να επιβιβαστείτε σε ποταμόπλοιο και να απολαύσετε μια κρουαζιέρα στο 
Μισισιπή. Η καλύτερη επιλογή αποτελεί το Natchez, το πλοίο όπου είναι αναμφισβήτητα ο 
πρωταθλητής του Μισισιπή καθώς δεν είχε χάσει ποτέ σε αγώνα ταχύτητας. Η κρουαζιέρα 
έχει διάρκεια περίπου 2 ώρες και συνοδεύεται με ζωντανή jazz μουσική και φαγητό 
εφόσον το επιλέξετε. Διαφορετικά, μπορείτε να επισκεφτείτε το City Park, το πάρκο της 
πόλης, το οποίο θα σας εντυπωσιάσει τόσο για το μέγεθος του όσο και για την ομοιότητα 
του, ακόμα και στο σχήμα του με το Central Park της Νέας Υόρκης. Για το βράδυ σας 
προτείνουμε μια επίσκεψη στο World Trade Center “Plimsoll Club” για να δείτε την 
φωτισμένη πόλη και τον Μισισιπή από ψηλά, ή διαφορετικά μπορείτε να επισκεφτείτε το 



  
 

Frenchmen Street, όπου διασκεδάζουν κυρίως οι ντόπιοι και να απολαύσετε εκεί το ποτό 
σας υπό της ήχους φυσικά της jazz μουσικής.  
 
12η ημέρα: Νέα Ορλρεάνη (προαιρετικές εκδρομές)  
PLANTATION TOUR 

Προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή, όπου 
μεταφερόμαστε πίσω στον παλιό Νότο και 
βλέπουμε την υψηλή ζωή που ζούσαν οι 
ιδιοκτήτες σκλάβων και την δύσκολη ζωή 
των δούλων στην ιστορική παλαιά φυτεία 
ζάχαρης. Καθώς θα περιπλανηθούμε γύρω 
από το άψογα περιποιημένο κτήμα με τα 
εντυπωσιακά δέντρα και μπούμε μέσα στο 
κομψό μεγάλο σπίτι, θα έχουμε την 
αίσθηση του πόσο προνομιούχα ήταν η ζωή 
τους. Αντίθετα με την ζωή των ιδιοκτητών, 

θα αντιληφθούμε την σκληρότητα που υπέστησαν οι άλλοι κάτοικοι της φυτείας, οι 
δούλοι. Εκεί θα ανακαλύψουμε τις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από τα οικοδομήματα. Το 
πιο γνωστό από όλα είναι το Oak Alley Plantation, το οποίο θα σας εντυπωσιάσει.  
 
GHOSTS AND SPIRIT TOUR 

Μια ακόμα πρόταση είναι να περιηγηθούμε 
στην ιστορία της μαύρης μαγείας μέσα στην 
πόλη που αναφέρεται και ως «η πιο 
στοιχειωμένη πόλη της Αμερικής », καθώς οι 
ιστορίες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της. Οι ιστορίες και οι αστικοί μύθοι 
πίσω από μερικά από τα εκπληκτικά κτίρια της 
περιοχής θα σας εντυπωσιάσουν 
«τρομακτικά». Σε αυτήν την περιήγηση θα 
έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε 
διάφορα στοιχειωμένα κτίρια, όπου θα 
μάθουμε την ιστορία πίσω απ’ αυτά, πολλές 
από τις οποίες έχουν παρουσιαστεί στο The 

Channel History και στο The Discovery Channel. Η περιήγηση δεν σας εγγυάται ότι θα δείτε 
σίγουρα φαντάσματα – αλλά σίγουρα θα σας φέρει κοντά τους! 
 
13η – 14η ημέρα: Νέα Ορλεάνη – Αθήνα  
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την Αθήνα. Άφιξη στο 
αεροδρόμιο με μεγάλο φορτίο όμορφων αναμνήσεων. Ένα ταξίδι που σίγουρα θα σας 
συντροφεύσει για μια ζωή, έχοντας γνωρίσει τόσο την μητρόπολη του κόσμου όσο το 
ανυπέρβλητο Μαϊάμι και την ρυθμική Νέα Ορλεάνη.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. 
 12 διανυκτερεύσεις σε κεντρικότατα ξενοδοχεία 4*  
 Επίσκεψη και εισιτήριο εισόδου στο μουσείο Metropolitan 
 Περιήγηση στη γέφυρα του Μπρούκλιν  
 Κρουαζιέρα στο άγαλμα της Ελευθερίας (νησί Έλλις) 
 Περιήγηση στη γέφυρα του Μπρούκλιν στην περιοχή Dumbo του Μπρούκλιν και στο 

διάσημο Timeout Market 
 Επίσκεψη στο Brookfield Place, στην Δημόσια Βιβλιοθήκη, στο Highline & στην νέα 

συνοικία Hudson Yards με γιγάντιο κυψελοειδές γλυπτό The Vessel 
 Επίσκεψη στις γειτονιές των “Sex and the City” & “Φιλαράκια”! 
 Πλούσιο πρωινό στους Καταρράκτες Νιαγάρα 
 Κρουαζιέρα στους Καταρράκτες Νιαγάρα  
 Ελληνόφωνη εκδρομή στο Τορόντο 
 Περιήγηση στο γραφικότατο Niagara on the Lake 
 Περιήγηση σε Φιλαδέλφεια και Βαλτιμόρη 
 Περιήγηση στο French Quarter & Garden District στην Νέα Ορλεάνη 
 Έλληνας έμπειρος και εξειδικευμένος ξεναγός  
 Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εντός Αμερικής  
 Διαμονή πάνω στους Καταρράκτες με πρωινό, κι όχι σε διπλανή πόλη 
 Δυνατότητα επέκτασης σε προορισμούς όπως Μαϊάμι, Μπαχάμες, Ορλάντο, Χιούστον 

κ.α. 
 Δυνατότητα προαγοράς εισιτηρίων παραστάσεων Broadway, εισιτήρια για αγώνες 

NBA & μουσείων σε εκπτωτικές τιμές 
 Δυνατότητα προαγοράς εισιτηρίων για διάσημα παρατηρητήρια & πτήση με 

ελικόπτερο! 
 Δυνατότητα συμμετοχής σε προαιρετική εκδρομή στο εκπτωτικό χωριό Woodbury 

Outlet 
 Εκπτωτική κάρτα στο Woodbury Outlet (VIP Booklet) 
 Δυνατότητα συμμετοχής σε προαιρετική εκδρομή Plantation Tour και Ghost and 

Spirit Tour 
 Ταξιδιωτικός οδηγός με εμπειρία 33 ετών σε Νέας Υόρκης – Η.Π.Α.** και χάρτες 
 Έξοδα ESTA (άδεια εισόδου στις ΗΠΑ)  
 Ταξιδιωτική ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προστασίας προκαταβολών 

& αποζημίωσης διακοπής ταξιδίου και ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια Covid19 
 
** Ο ταξιδιωτικός οδηγός έχει συνταχθεί από εμάς ειδικά 
για τους ταξιδιώτες μας, με βάση τις εμπειρίες 33 ετών 
ταξιδιών 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 στέκια για φαγητό, ποτό, Jazz clubs, κ.α. 

 
 
 

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

 Εισιτήρια συγκοινωνιών (μετρό κλπ.)  
 Φιλοδωρήματα τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στον ξεναγό της εκδρομής 

(δείτε κατάλογο τιμών) 
 Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
 Πρωινό (εκτός από τους Καταρράκτες Νιαγάρα) 
 Η χρέωση των αποσκευών για την εσωτερική πτήση στην Αμερική (30$ ανά 

αποσκευή) 



  
 

Σημειώσεις: 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τιμές που συμφωνούνται κατά την κράτηση είναι ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ, χωρίς 

καμία αύξηση ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων. 
 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 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. 

 Οι προαιρετικές εκδρομές απαιτούν ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων για την 
πραγματοποίηση τους 

 Οι τιμές έχουν υπολογισθεί με συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου/ευρώ την 
ημερομηνία που αναγράφεται στον κατάλογο τιμών/αναχωρήσεων. Αν η διαφορά 
είναι σημαντική, η τελική τιμή ενδέχεται να τροποποιηθεί περίπου 20ημέρες πριν την 
αναχώρηση. 

 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 του Μανχάταν. Εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται τα διάσημα θέατρα 
προκειμένου να παρακολουθήσουν κορυφαίες παραστάσεις παγκοσμίως όπως Moulin 
Rouge, Lion King, Aladdin, Chicago αλλά 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   
Σίγουρα είναι συναρπαστική μια πτήση με ελικόπτερο πάνω από το επιβλητικό Μανχάταν. Η 
ανεπανάληπτη εμπειρία της εναέριας περιήγησης θα σας δώσει την ευκαιρία να δείτε και να 
αναγνωρίσετε μερικά από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Νέας Υόρκης πετώντας πάνω από 
το Άγαλμα της Ελευθερίας τα επιβλητικά κτίρια και τις γέφυρες κατά μήκος του ποταμού 
Χάτσον. Να είστε προετοιμασμένοι με την κάμερα σας για βίντεο και φωτογραφίες για να 
αποθανατίσετε εικόνες όπως στις κινηματογραφικές ταινίες. 
 
Κρουαζιέρα στον Μισσισσιππή  
Ζήστε την αυθεντική εμπειρία ενός ατμόπλοιου σε μία νοσταλγική κρουαζιέρα διάρκειας 
δύο ωρών που ξεκινά από την καρδιά της γαλλικής συνοικίας, μια από τις πιο ζωντανές 
και πιο δημοφιλείς γωνιές της Νέας Ορλεάνης. Με αυτό το ταξίδι στον χρόνο, νιώστε τον 
ρυθμό της τζαζ μπάντας που παίζει ζωντανά καθ’ όλη τη διάρκεια της κρουαζιέρας και 
παρατηρήστε την έντονη εμπορική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο λιμάνι. Για να 
κάνετε το ταξίδι ακόμα πιο ευχάριστο, μπορείτε να κλείσετε ένα ευχάριστο μεσημεριανό 
γεύμα για να απολαύσετε ενώ βρίσκεστε στην κρουαζιέρα. Έτσι, η ομορφιά των τοπίων 
που θαυμάζετε καθ 'όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μπορεί να εναρμονιστεί με την 
παραδοσιακή κρεόλικη κουζίνα του τόπου.  

Jazz Bar     
Στη Νέα Υόρκη οι προτάσεις για διασκέδαση είναι αναρίθμητες, βέβαια μπορούμε να σας 
προτείνουμε και να σας διασφαλίζουμε θέση στα καλύτερα. Μεταξύ των άλλων είναι 
γνωστά τα μαγαζιά με ζωντανή τζαζ μουσική, όπου μπορείτε να απολαύετε καλή μουσική  
από έμπειρες μπάντες οπου θα σας μεταφέρουν στη νοσταλγική Νέα Υόρκη του 20ου 
αιώνα μέσα από επιτυχίες των Frank Sinatra, Louis Armstrong, Duke Ellington και 
πολλών άλλων. Στη Νέα Ορλεάνη, εκεί που η τζαζ μουσική γεννήθηκε, δεν υπάρχει 
καλύτερος τρόπος να εναρμονιστείτε με το πνεύμα της πόλης από το να βιώσετε 
ατμοσφαιρικές βραδιές στα πιο αυθεντικά μέρη, όπου σας εξασφαλίζουμε εισιτήρια εκεί 
που στεγάστηκαν οι πρώτες παραστάσεις των μουσικών της τζαζ σκηνής.  
 
 
Μουσεία   
Στη Νεα Υόρκη βρίσκονται πολλά από τα μεγαλύτερα Μουσεια του κόσμου, όπου έχετε την 
ευκαιρία να επιλέξετε και να επισκεφτείτε τους χώρους της Τέχνης που προτιμάτε. 
Ξεχωρίζουμε και προτείνουμε ανεπιφύλακτα μία επίσκεψη στο Φυσικής Ιστορίας, MΟΜΑ, 
Madame Tussauds, Guggenheim, Πολεμικό Μουσείο, κ.α. Μαζί μας εξασφαλίζετε τις 
καλύτερες τιμές, συμβουλές περί ωραρίων καθώς και το fast pass όπου δύναται.  
 

Δυνατότητα κράτησης σε κορυφαία εστιατόρια   
Πραγματοποιούμε για εσάς κρατήσεις στα κορυφαία εστιατόρια της πόλης με τις καλύτερες 
προτάσεις βάσει των κριτικών των ταξιδιωτών μας. Εάν έχετε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση 
μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να δούμε τη δυνατότητα 
κράτησης. 
 
Αγώνες MLB (Baseball)  
Το μπέιζμπολ είναι ένα άθλημα ιδιαίτερα δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες 
διαθέτουν το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Η μοναδική αυτή εμπειρία καθιστά την 
παρακολούθηση μίας τέτοιας αναμέτρησης κάτι το ξεχωριστό. Παρακολουθήστε τους 
κορυφαίους παίκτες του MLB σε έναν από τους αγώνες στο εντυπωσιακό γήπεδο των New 
York Yankees και βιώστε την αυθεντική εμπειρία του αμερικανικού αθλητισμού. 
 
 
 
 
 



  
 

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  
στους πιο φαντασμαγορικούς αγώνες. 
Στις καλύτερες τιμές και ζήστε από κοντά τον μαγικό κόσμο του NBA !   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Για περισσότερες προτάσεις που ταιριάζουν σε κάθε προτίμηση του ταξιδιώτη, επισκεφθείτε 
το www.trip4u.gr και συνδυάστε το ταξίδι σας με δραστηριότητες που θα απογειώσουν την 

ταξιδιωτική σας εμπειρία! 
 

*Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας!!!* 

Αγώνας NBA 
(New York Knicks) 

Ημερομηνία  Αγώνας NBA 
(New York Knicks) 

Ημερομηνία 

Vs Utah Jazz 11/02  Vs Denver Nuggets 18/03 
Vs Brooklyn Nets 13/02  Vs Timberwolves 20/03 

Vs  New Orleans Pelicans 25/02  Vs Houston Rockets 27/03 
Vs  Boston Celtics 27/02  Vs Miami Heat 29/03 
Vs   Brooklyn Nets 01/03  Vs Washington Wizards 02/04 

Vs   Charlotte Hornets 07/03  Vs Indiana Pacers 09/04 

Αγώνας NBA  
(Brooklyn Nets) 

Ημερομηνία  Αγώνας NBA 
(Brooklyn Nets) 

Ημερομηνία 

Vs Philadelphia 76ers 11/02  Vs Cleveland Cavaliers 23/03 
Vs Miami Heat 15/02  Vs Houston Rockets 29/03 

Vs  Milwaukee Bucks 28/02  Vs Atlanta Hawks 31/03 
Vs   Charlotte Hornets 05/3  Vs Utaz Jazz 02/04 
Vs Sacramento Kings 16/03  Vs Timberwolves 04/04 
Vs Denver Nuggets 19/03  Vs Orlando Magic 07/04 

Vs Cleveland Cavaliers 21/03  Vs Philadelphia 76ers 09/04 


