Διάρκεια: 10 ημέρες
Αναχωρήσεις: Συμβουλευτείτε τιμοκατάλογο

Τα μοναδικά προνόμια και υπηρεσίες μας, με μια ματιά!

ü

Ξενάγηση βόρειου
Μανχάτταν

ü

ü

Ξενάγηση νότιου
Μανχάτταν

ü

ü

Κρουαζιέρα στο
άγαλμα της Ελευθερίας
(Ellis Island)

ü
ü

Ιδανικές πτήσεις με ελάχιστη
αναμονή και τις ασφαλέστερες
αεροπορικές εταιρείες
Έλληνας ξεναγός και συνοδός
καθημερινά μαζί σας
Ειδική ταξιδιωτική ασφάλιση
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με
ιατροφαρμακευτικές καλύψεις

ü
ü
ü

Εκπτωτική κάρτα 10%
απεριορίστων αγορών στο
πολυκατάστημα Macy’s
Διαμονή σε επιλεγμένα
κεντρικότατα ξενοδοχεία 4*
Γραπτώς εγγυημένη
αναχώρηση με διασφάλιση
τελικής τιμής ανεξαρτήτως
αριθμού συμμετοχής

Μίνι ταξιδιωτικός οδηγός και
χάρτης Νέας Υόρκης

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
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.
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.
Πρόγραμμα Εκδρομής

1η ημέρα: Αθήνα – Νέα Υόρκη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, τελευταίες οδηγίες και πτήση για τη Νέα Υόρκη. Εκεί μας
περιμένει η θρυλική «New York –New York» η πόλη με τα χίλια πρόσωπα που όλοι
γνωρίζουμε από τις ταινίες στο σινεμά και έδωσε το όνομά της στο όνειρο και την φαντασία
των σύγχρονων ανθρώπων. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην
καρδιά του Μανχάταν. Λίγο αργότερα θα ξεκινήσουμε τον περίπατο με τον ξεναγό μας για
μια πρώτη γνωριμία με την πιο συναρπαστική πόλη του πλανήτη.
2η ημέρα: Νέα Υόρκη - Ξενάγηση
Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη από τις δύο ξεναγήσεις των αξιοθέατων για τα οποία
φημίζεται η πόλη. Θα δούμε το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου με τις καραβέλες του,
το Λίνκολν Σέντερ (Μετροπόλιταν Όπερα - Φιλαρμονική), το Σέντραλ Παρκ, το μέρος όπου
έζησε ο John Lennon (Ντακότα), το Πανεπιστήμιο Columbia, το μνημείο του στρατηγού
Γκραντ, το Χάρλεμ και το Apollo theater στην σκηνή του οποίου έχουν ανέβει όλοι οι
ημίθεοι της τζαζ, την 5η λεωφόρο με τα παγκοσμίως γνωστά καταστήματα οίκων μόδας.
Συνεχίζεται η ξενάγηση μας στο Ροκφέλερ Σέντερ, την Τάιμς Σκουέρ και το Μπρόντγουεϊ,
και κατόπιν επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
3η ημέρα: Νέα Υόρκη – Ξενάγηση και κρουαζιέρα
Συγκέντρωση στο λόμπυ του ξενοδοχείου για το δεύτερο μέρος της ξενάγησης της πόλης
με το Γκρίνουιτς Βίλατζ, το Ηστ Βίλατζ, Το N.Y.U, το Σόχο, τη Μικρή Ιταλία, την Τσάινα
Τάουν και τη Γουωλ Στριτ. Το σημείο μηδέν, όπου έχει δημιουργηθεί ένα μνημείο αντάξιο
της σημασίας της 11ης Σεπτεμβρίου, το Οικονομικό Κέντρο, το Μπάτερυ Παρκ όπου θα
δούμε από μακριά ξανά το Άγαλμα της Ελευθερίας. Θα κατευθυνθούμε παράλληλα με τον
ποταμο East περνώντας απο τις προβλήτες του Ανατολικού Μανχάτταν με θέα την
κρεμαστή γέφυρα του Μπρούκλιν. Θα συνεχίσουμε με μία επίσκεψη στο Μέγαρο των
Ηνωμένων Εθνών, ενώ η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται με την κρουαζιέρα γύρω από το
νησί του Μανχάταν, όπου μπορείτε να δείτε το ιστορικό Έλλις Άιλαντ, το Άγαλμα της
Ελευθερίας που δεσπόζει στο λιμάνι, το Στέιτεν Άιλαντ και την 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 ευρύτερη
περιοχή και φυσικά την διπλανή Πολιτεία του Νew Jersey. Έτσι, θα έχουμε πλέον μία πολύ
καλή ευκαιρία να φωτογραφήσουμε από μακριά το Μανχάταν με τους ουρανοξύστες.
Επιστροφή με τα πόδια ή με ταξί. Για το βράδυ προτείνουμε να δείτε μία από τις πολλές
παραστάσεις Μιούζικαλ στα φημισμένα θέατρα του Μπρόντγουεϊ. Για τη βραδινή σας έξοδο
προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα υπέροχα cocktail bar, Jazz bar και εστιατόρια της
Meatpacking District καθώς και κοντινές περιοχές Soho, Little Italy, Tribecca, τα bar των
οποίων στον υψηλότερο όροφο των κτιρίων προσφέρουν μαγευτική θέα του φωτισμένου
Μανχάταν.
4η ημέρα: Νέα Υόρκη - Woodbury Commons Outlets (προαιρετικά)
Ελεύθερη ημέρα. Προτείνουμε μια επίσκεψη στο μεγαλύτερο, εντυπωσιακότερο, και
πλουσιότερο εμπορικό κέντρο, το περίφημο Woodbury Commons. Μόλις 1 ώρα περίπου
έξω από τη Νέα Υόρκη, όπου υπάρχουν όλα τα αντικείμενα του πόθου σε τιμές που δεν
μπορείς να πιστέψεις. Διακόσια είκοσι και πλεον ονόματα της μόδας θα βρεθούν στη

διάθεση σας. Από Gucci, Escada, Nike, Ralph Lauren, Donna Karan, Calvin Klein, Gap σε
απίστευτη ποικιλία. Δεν είναι τυχαίο που το μεγαλύτερο ποσοστό των Αμερικανών,
επιλέγουν το συγκεκριμένο μέρος για τις αγορές τους. Μαζί με τη συμμετοχή σας, παίρνετε
και το VIP Coupons Book αξίας 20$, για επιπλέον προνόμια και εκπτώσεις. Αν πάλι οι
αγορές δε σας συγκινούν, προτείνουμε μια βόλτα στο Greenwich village, το οποίο
αγαπήθηκε από καλλιτέχνες και συγγραφείς και που σήμα κατατεθέν του είναι η
Washington square και το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Μέχρι το 1900 στο East village
κατοικούσε η υψηλή κοινωνία, στη συνέχεια μετανάστες και από την δεκαετία του ‘50 και
μετά η περιοχή έγινε η Μέκκα για την γενιά των Μπιτλς, τους χίπις και τους πανκ. Το East
village μετατράπηκε σε ένα εργαστήριο πειραματισμού και νέων τάσεων.

5η - 6η ημέρα: Νέα Υόρκη
Ελεύθερες ημέρες. H πρόταση μας είναι μια βόλτα στο Greenwich village, το οποίο
αγαπήθηκε από καλλιτέχνες και συγγραφείς και που σήμα κατατεθέν του είναι η
Washington square και το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Μπορείτε επίσης να
περιπλανηθείτε στα σοκάκια της Little Italy και να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας έναν
εσπρέσο ή μια λαχταριστή πίτσα φτιαγμένη με παραδοσιακή ιταλική συνταγή, καθώς και να
επισκεφθείτε από κοντά την ιδιαίτερη συνοικία της China Town εικόνες της οποίας θα έχετε
ήδη αποκτήσει από την ξενάγηση μας.
7η ημέρα Νέα Υόρκη - Ουάσιγκτον DC
Αναχώρηση απο τη Νεα Υορκη με προορισμό τη φημισμένη πρωτεύουσα των Ηνωμένων
Πολιτειών. Ύστερα από μια διαδρομή τεσσάρων περίπου ωρών, άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα, θα το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, σύμφωνα με
τις υποδείξεις του αρχηγού σας. Το βράδυ προτείνουμε, επίσκεψη στο γραφικό προάστιο
ΤζώρτζΤάουν. Εδώ υπάρχουν μερικά μοναδικά μικρά καταστήματα (μπουτίκ), γκαλερί,
καταστήματα και μία μεγάλη ποικιλία σημείων που μπορείς να διασκεδάσεις και να φας. Η
πόλη ξεκίνησε σαν Ινδιάνικο κέντρο εμπορίου.
8η ημέρα: Ουάσιγκτον - Ξενάγηση
Σήμερα ανοίγουμε την ημέρα μας με ξενάγηση στην Ομοσπονδιακή Πρωτεύουσα, το
αντιπροσωπευτικό κέντρο της ιστορίας, των παραδόσεων και του γοήτρου του
αμερικάνικου λαού. Θα δούμε τα μνημεία των Αμερικανών προέδρων Ουάσιγκτον,
Τζέφερσον, Λίνκολν, την πλατεία Λαφαγιέτ, τον Λευκό Οίκο, το Καπιτώλιο που είναι και το
κέντρο της πόλεως, το Ανώτατο Δικαστήριο, την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου (κεντρικό
κτήριο Thomas και δύο γειτονικά), την Εθνική Πινακοθήκη, το Μέγαρο των Εθνικών
Αρχείων (σε ειδική προθήκη το Πρωτότυπο του Αμερικανικού Συντάγματος και της
Διακηρύξεως της Ανεξαρτησίας), το Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν και τους τάφους των Κέννεντυ
στο Άρλιγκτον στην πλευρά της Βιρτζίνια. 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. Αξιοποιείστε το υπόλοιπο της ημέρας επισκεπτόμενοι Μουσεία που βρίσκονται σε

κοντινή απόσταση (π.χ. Αέρος Διαστήματος - Φυσικής Ιστορίας). Για το βράδυ ίσως υπάρχει
κάποια παράσταση το Κέννεντυ Σέντερ που σας ενδιαφέρει.
9η – 10η ημέρα: Ουάσιγκτον DC – Νέα Υόρκη (340 χλμ) - Αθήνα
Στη σημερινή τελευταία ημέρα, θα έχουμε ελεύθερο το πρωινό μας, λίγο πριν
αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης και πραγματοποιήσουμε την πτήση για
την επιστροφή μας στην Αθήνα. Η επιστροφή μας στην Αθήνα μας βρίσκει
πλημμυρισμένους με τόσες εικόνες που είναι ικανές να μας συνοδεύουν μια ζωή.

Ταξιδεύοντας μαζί μας, έχετε τις πιο must προτάσεις σε χαμηλότερες τιμές!
·

Νέα Υόρκη by night με ελληνόφωνο ξεναγό

·

Μουσείο Intrepid (γενική είσοδος)

·

Παρατηρητήριο στο Rockefeller Center

·

Μουσείο Intrepid (με αγγλόφωνη ξενάγηση)

·

Παρατηρητήριο στο Empire State Building

·

Μνημείο 9/11 – Σημείο μηδέν (είσοδος + ξενάγηση)

·

Πτήση με ελικόπτερο πάνω από τη Νέα Υόρκη

…και πολλά πολλά άλλα!

Κλείστε θέση με την κράτησή σας, ή κατά την παραμονή σας στη Νέα Υόρκη!
(οι θέσεις των προτάσεων υπόκεινται σε διαθεσιμότητα τη στιγμή της κράτησης)
Περιλαμβάνονται:
· Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
· 6 διανυκτερεύσεις στη Νέα Υόρκη σε ξενοδοχείο 4* κεντρικότατο χωρίς πρωινό
· 2 διανυκτερεύσεις στην Ουάσινγκτον σε ξενοδοχείο 4* κεντρικότατο χωρίς πρωινό
· Ξεναγήσεις σε κάθε πόλη όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα
· Κρουαζιέρα στον ποταμό Hudson
· Ελληνόφωνος αρχηγός – ξεναγός
· Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εντός Αμερικής
· Φ.Π.Α , Ταξιδιωτικά έντυπα
· Μίνι ταξιδιωτικός οδηγός Νέας Υόρκης – Η.Π.Α.
· 10% εκπτωτική κάρτα στο πολυκατάστημα Macy’s
Δεν Περιλαμβάνονται:
· Φιλοδωρήματα-αχθοφορικά (δείτε τιμοκατάλογο)
· Φόροι αεροδρομίων, έξοδα ΕΣΤΑ, ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια (δείτε τιμοκατάλογο)
· Εισιτήρια συγκοινωνιών (μετρό κλπ.) κατά τις περιηγήσεις
· Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Σημειώσεις:
· Απαραίτητη για την είσοδο στις Η.Π.Α είναι η έγκριση ESTA (Πρόγραμμα Απαλλαγής από
Βίζα) την οποία αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το γραφείο μας.

·
·

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.
ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ!!!

