Διάρκεια: 11 ημέρες
Αναχωρήσεις: Συμβουλευτείτε τιμοκατάλογο

ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
Σαν Φρανσίσκο - Λας Βέγκας - Grand Canyon - Λος Άντζελες - Disneyland Universal Studios - Hollywood – Σαν Ντιέγκο

Τα μοναδικά προνόμια και υπηρεσίες μας, με μια ματιά!

ü

Επίσημες ελληνόφωνες
ξεναγήσεις

ü

ü

Ιδανικές πτήσεις με τις
ασφαλέστερες αεροπορικές
εταιρείες

ü

ü

Διαμονή σε επιλεγμένα
κεντρικότατα ξενοδοχεία 4*

ü

Εκπτωτική κάρτα 10%
απεριορίστων αγορών στο
πολυκατάστημα Macy’s
Γραπτώς εγγυημένη
αναχώρηση με διασφάλιση
τελικής τιμής ανεξαρτήτως
αριθμού συμμετοχής

ü
ü

Έλληνας ξεναγός και
συνοδός καθημερινά μαζί
σας
Ειδική ταξιδιωτική ασφάλιση
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με
ιατροφαρμακευτικές
καλύψεις

Μίνι ταξιδιωτικός οδηγός και
χάρτης

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.
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.
Πρόγραμμα Εκδρομής
1η ημέρα: Αθήνα- Σαν Φρανσίσκο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, τελευταίες οδηγίες και πτήση για το Σαν Φρανσίσκο. Άφιξη,
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και ώρα για μια πρώτη γνωριμία με την πιο όμορφη και
ρομαντική πόλη της Δυτικής ακτής των ΗΠΑ, για την οποία τόσοι πολλοί άνθρωποι
τραγουδούν « άφησα την καρδιά μου στο Σαν Φρανσίσκο».
2η ημέρα: Σαν Φρανσίσκο – Ξενάγηση
Mετά το πρωινό 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 κλασσικό 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 Γκέϊτ (Χρυσής Πύλης) και το νησί Αλκατράζ, θα
συνεχίσουμε κάνοντας μια βόλτα με το πούλμαν στο απέραντο Γκόλντεν Γκέϊτ 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 Τρασναμέρικαν
στο κέντρο τραβάει πάντα την προσοχή όλων. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα στο
λιμάνι των ψαράδων και συγκεκριμένα στην Προβλήτα 39, με τα γραφικά εστιατόρια και τα
πλούσια καταστήματα. Δείτε από κοντά τους θαλάσσιους λέοντες και απολαύστε μια
καβουρόσουπα, χαρακτηριστικό της πόλης.
3η ημέρα: Σαν Φρανσίσκο - (προαιρετικά Monterey & Carmel)
Hμέρα ελεύθερη. Προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο γραφικό ψαροχώρι Monterey.
Περνάμε έξω από την περιοχή της Σίλικον Βάλλεϋ και του Σαν Χοσέ. Νοτιότερα
βρίσκονται δύο γοητευτικές πόλεις, πρώτα το ιστορικό Μοντερέυ την παλαιά πρωτεύουσα
της Άλτα Καλιφόρνια με τα ισπανικά πλίθινα σπίτια και την αύρα της τέχνης στα μουσεία
της πόλης. 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
Μοντερέυ 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. Επιστροφή το
βράδυ στο Σαν Φρανσίσκο με θαυμάσιες αναμνήσεις για όλη τη ζωή μας.
4η ημέρα: Σαν Φρανσίσκο – 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!
5-6η ημέρα: Λας Βέγκας – (προαιρετικά Premium Outlets και Γκραντ Κανυον)
Οι δύο επόμενες ημέρες είναι στη διάθεσή σας. Αν δεν σας παρασύρει η γοητεία της
πόλης, σας προτείνουμε επισκέψεις στα εκπληκτικής φαντασίας ξενοδοχεία, τα οποία
εναλλάσσουν τα θέματα ανάλογα με την φαντασία του αρχιτέκτονα ενώ
ανακατασκευάζονται συνεχώς. Επίσης προτείνουμε μια επίσκεψη στα Premium
Outlets, όπου θα συναντήσετε όλα τα μεγάλα ονόματα της μόδας όπως DKNY, Calvin
Klein, Gucci, Escada και άλλες 200 και πλέον επώνυμες μάρκες σε απίστευτα χαμηλές
τιμές. Ακόμα μπορείτε να κάνετε μια εναέρια διαδρομή μέσα στο φαράγγι του Γκραντ
Κάνυον, πάνω από την Κοιλάδα της Φωτιάς και το απολιθωμένο δάσος, αλλά και το
φράγμα Χούβερ στην τεχνητή λίμνη του Μιντ. Το βράδυ, μην παραλείψετε να
παρακολουθήσετε ένα φαντασμαγορικό Show και να δείτε τα δωρεάν θεάματα των
ξενοδοχείων. Καλή διασκέδαση!
7η 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.
8η ημέρα: Λος Άντζελες – Ξενάγηση - Universal Studios Hollywood
Η σημερινή ξενάγηση 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 επισκεφθούμε 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 αποτυπώματα 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... Το μεσημέρι, μετά τη γνωριμία μας με την πόλη, θα συνεχίσουμε μια
μοναδική περιήγηση στα κινηματογραφικά στούντιος της Γιουνιβέρσαλ. Με ειδικό τραινάκι
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 Η
περιγραφή των θεαμάτων που θα δούμε είναι σχεδόν αδύνατη. Αναφέρουμε μόνο: Fear
Factor, Water world, ταινίες 4D (!), τα γρήγορα τρενάκια του Mummy, οι επιδείξεις
μακιγιάζ κτλ. Ο ξεναγός της εκδρομής θα σας καθοδηγήσει έτσι ώστε να μην χάσετε τίποτα.
Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο.
9η ημέρα: Λος Άντζελες
Ολόκληρη τη σημερινή ημέρα την έχουμε στη διάθεση μας για να την περάσουμε με την
επιλογη που μας ταιριαζει καλύτερα. Μια από αυτές είναι να την περάσουμε στον κόσμο
του Ντίσνεϋ, τον απέραντο κόσμο του παραμυθιού που δημιούργησε η φαντασία του
Γουώλτ Ντίσνεϋ. Θα δούμε την οδό της Αμερικής, τη χώρα της περιπέτειας, το διαστημικό
βουνό, το κάστρο της σταχτοπούτας και άλλες δραστηριότητες του µαγικού βασιλείου, τη
βραδινή ηλεκτρική παρέλαση κλπ. Όλα θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη σας,
ενώ υπάρχουν πολλά μέρη όπου θα μπορέσουμε να φάμε, ανάλογα με τις προτιμήσεις μας.
Το φαντασμαγορικό θέαμα ολοκληρώνεται με τις παρελάσεις των ηρώων του Ντίσνεϋ, το
Fantasmic επάνω στην λίμνη, αλλά και τα βεγγαλικά. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας. Μια άλλη πρόταση είναι η κλασική εκδρομή στο 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!
10-11η ημέρα: Λος Άντζελες – Αθήνα
Τελευταία ημέρα του ταξιδιού μας. Μεταφορά και πτήση για την Αθήνα με ενδιάμεσο
σταθμό. Άφιξη στην Αθήνα. 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.
Περιλαμβάνονται:
· Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης

·
·
·
·
·
·
·
·

9 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* κεντρικότατα
Ιδιωτικές ελληνόφωνες ξεναγήσεις σε όλες τις πόλεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
Ελληνόφωνος αρχηγός - ξεναγός καθημερινά
Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εντός Αμερικής
Μεταφορές από και προς UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD
Φ.Π.Α , Ταξιδιωτικά έντυπα
Μινι ταξιδιωτικός οδηγός Νέας Υόρκης – Η.Π.Α.
10% εκπτωτική κάρτα στο πολυκατάστημα Macy’s

Δεν Περιλαμβάνονται:
· Φόροι αεροδρομίων, έξοδα ΕΣΤΑ, ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια (δείτε τιμοκατάλογο)
· Υποχρεωτικά Φιλοδωρήματα-αχθοφορικά θα καταβληθούν στον αρχηγό της εκδρομής
(δείτε τιμοκατάλογο)
· Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
· Πρωινά (δυνατότητα επιλογής)
· Εισιτήριο εισόδου στα UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD
· Μεταφορές από και προς Disneyland

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΑΓΟΡΑΣ (4ημερες πριν)

ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ

Γκραντ Κάνυον (οδικώς)
Universal Studios Hollywood
Disneyland
Σαν Ντιέγκο ολοήμερη

$80
$98,00
$95-$119
$110-150

$115
$115
$95-$119
$110-150

*Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να τροποποιηθούν. Η εκδρομη στο
Γκραντ Κάνυον περιλαμβάνεται στα προγράμματα 13 και 14 ημερών επέκταση με Νέα
Υόρκη
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 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ!!!

