
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆ιάρκεια: 10 ηµέρες  
Αναχωρήσεις: Συµβουλευτείτε τιµοκατάλογο  

Τα µοναδικά προνόµια και υπηρεσίες µας, µε µια µατιά!
✓ Ξενάγηση βόρειου

✓ 
Ιδανικές πτήσεις απευθειας

Μανχάτταν 

✓
 Ξενάγηση νότιου 

✓

Μανχάτταν 

✓
 Κρουαζιέρα στο 

✓

άγαλµα της Ελευθερίας 
(Ellis Island) 

✓

Συµβουλευτείτε τιµοκατάλογο 

Τα µοναδικά προνόµια και υπηρεσίες µας, µε µια µατιά!

Ιδανικές πτήσεις απευθειας
 

Emirates (µε 2 αποσκευές 
δωρεάν ανά άτοµο) 

✓ 
Έλληνας έµπειρος ξεναγός, 

εξειδικευµένος στην 
ανατολική ακτή καθηµερινά 
µαζί σας 

✓ 
Ειδική ταξιδιωτική ασφάλιση 

µε ιατροφαρµακευτικές 

καλύψεις 

✓
 Ταξιδιωτικός οδηγός και 

χάρτης Νέας Υόρκης 

 
✓ Εκπ

απεριορίστων αγορών στο 
πολυκατάστηµα 

 

✓ ∆ιαµονή σε επιλεγµένα 
κεντρικότατα ξενοδοχεία 4* 

 

✓ Γραπτώς εγγυηµένη 
αναχώρηση µε διασφάλιση 
τελικής τιµής ανεξαρτήτως 
αριθµού συµµετοχής

 

 

 

 

 

Τα µοναδικά προνόµια και υπηρεσίες µας, µε µια µατιά! 

πτωτική κάρτα 10% 
απεριορίστων αγορών στο 
πολυκατάστηµα Macy’s

 

∆ιαµονή σε επιλεγµένα 
κεντρικότατα ξενοδοχεία 4*

 

Γραπτώς εγγυηµένη 
αναχώρηση µε διασφάλιση 
τελικής τιµής ανεξαρτήτως 
αριθµού συµµετοχής

 



 
 
 
 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ/ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΙΑ-ΒΑΛΤΙΜΟΡΗ 

 
Έµπειρος Έλληνας ξεναγός (όχι 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. ∆ίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή σε αυτόν τον παράγοντα, οι ξεναγοί µας πληρούν συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις: Είναι επίσηµοι 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 – αχθοφορικά  
Στις εκδροµές µας θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει η στήλη «φιλοδωρήµατα – αχθοφορικά».  
Η συγκεκριµένη χρέωση, η οποία είναι υποχρεωτική στις ΗΠΑ λογω 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. 

 
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 
 

1
η
 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 άφιξη µας, θα µεταφερθούµε στο 
ξενοδοχείο που βρίσκεται στην καρδιά του Μανχάταν, όπου το γραφείο µας έχει 
µεριµνήσει, για τη δική σας άνεση, αχθοφόροι να µεταφέρουν τις αποσκευές στα δωµάτια 
σας. Χρόνος για τακτοποίηση. Λίγο αργότερα θα ξεκινήσουµε έναν περίπατο µε τον ξεναγό 
µας για µια πρώτη γνωριµία µε την πιο συναρπαστική πόλη του πλανήτη. 

 

2
η
 ηµέρα: Νέα Υόρκη - Ξενάγηση 

Σήµερα πραγµατοποιείται η πρώτη από τις δύο ξεναγήσεις 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. Το Σέντραλ Παρκ, ένα από τα πιο δηµοφιλή πάρκα του κόσµου, το µέρος όπου 
χαλαρώνουν οι Νεοϋορκέζοι και περνούν τον ελεύθερο τους χρόνο. 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 Μανχάταν, όπου εκατοµµύρια επισκέπτες 
θαυµάζουν κάθε χρόνο τους φωταγωγηµένους ουρανοξύστες µε τις πολύχρωµες πινακίδες 
«neon» που κάνουν πραγµατικά τη νύχτα µέρα. Εκεί κοντά βρίσκεται το Μπρόντγουεϊ, 
κέντρο βιοµηχανίας της ψυχαγωγίας όπου µπορεί κανείς να θαυµάσει τις πιο 
φαντασµαγορικές παραστάσεις στον κόσµο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. 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 (το γραφείο µας πραγµατοποιεί κρατήσεις εύκολα και γρήγορα). 

 

3
η
 ηµέρα: Νέα Υόρκη – Ξενάγηση και κρουαζιέρα 

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 Μανχάτταν και µε θέα την κρεµαστή γέφυρα του Μπρούκλιν. Θα σταµατήσουµε στο 
Μέγαρο των Ηνωµένων Εθνών, την έδρα του οργανισµού ο οποίος έχει ως σκοπό τη διαφύλαξη 
της παγκόσµιας ειρήνης, επίσης µελετά τις διεθνείς οικονοµικές τάσεις, υποβάλλει µελέτες που 
αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα, φυσικούς πόρους κ.λπ. Κατόπιν θα κάνουµε στάση στο 
Σταθµό Γκραντ Σέντραλ ο οποίος αποτελεί 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, 
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 πολης όπου γίνεται αισθήτη 
η πολυπολιτισµική ταυτότητα της Νέας Υόρκης. Κατευθυνόµαστε στη Γουώλ Στριτ, το κεντρο 
της παγκόσµιας οικονοµίας µε στάση για φωτογραφίες µε το χάλκινο γλυπτό ταύρο (Charging 
Bull).  
 



Αµέσως µετά συναντάµε το Σηµείο Μηδέν, όπου έχει δηµιουργηθεί ένα µνηµείο θυµίζοντας σε 

όλους την 11
η
 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. Η ξενάγηση µας ολοκληρώνεται 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 υπάρχει ελεύθερος χρόνος ενώ επιστροφή µπορεί να γίνει µε τα 
πόδια ή µε ταξί. Για τη βραδινή σας έξοδο προτείνουµε να επισκεφτείτε ένα από τα διάσηµα 
cocktail bar, Jazz bar, εστιατόρια στο Meatpacking District ή στις κοντινές περιοχές Soho, 
Little Italy, Tribecca. Επιλέξτε και bar που βρίσκονται στον υψηλότερο όροφο των κτιρίων 
όπου προσφέρουν µαγευτική θέα του φωτισµένου Μανχάταν. Αν θέλετε να γνωρίσετε 
καλύτερα τη νυχτερινή ζωή της πόλης, ο ξεναγός µας σας έχει έτοιµες προτάσεις µε βάση 
τις δικές σας επιθυµίες! 

 

4
η
 ηµέρα: Νέα Υόρκη - Woodbury Commons Outlets (προαιρετικά) 

Ελεύθερη ηµέρα. Είναι απαραίτητη µια επίσκεψη στο µεγαλύτερο, εντυπωσιακότερο, και 
πλουσιότερο εµπορικό κέντρο, το περίφηµο Woodbury Commons. Μόλις µια ώρα περίπου 
έξω από τη Νέα Υόρκη, όπου υπάρχουν όλα τα αντικείµενα του πόθου σε τιµές που δεν 
µπορείς να πιστέψεις. ∆ιακόσια είκοσι και πλέον ονόµατα της µόδας θα βρεθούν στη 
διάθεση σας. ∆εν είναι τυχαίο που το µεγαλύτερο ποσοστό των Αµερικανών, επιλέγουν το 
συγκεκριµένο µέρος για τις αγορές τους. Γυναικεία καταστήµατα όπως Michael Kors, Gucci, 
Guess, Dolce&Gabbana, Ugg, Tods καθώς και ανδρικά όπως Nike, Ralph Lauren, Calvin 
Klein, Gap, Timberland, Brooks Brothers, J.Varvatos, Tommy Hilfiger και πολλά άλλα σε 
απίστευτη ποικιλία και σε τιµές έως και 4 φορές οικονοµικότερα απ’ ότι στην Ελλάδα. 
Επίσης, θα σας βοηθήσει να εξοικονοµήσετε χρόνο, καθώς δε θα χρειαστεί να αφιερώσετε 
άλλο 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 20$, για επιπλέον προνόµια και 
εκπτώσεις καθώς και ένα χάρτη για να σηµειώστε τα τοπ 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, τους χίπις και τους πανκ. Το East village 
µετατράπηκε σε ένα εργαστήριο πειραµατισµού και νέων τάσεων. 

 

5
η
 - 6

η
 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.  
 
 



7
η
 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.  

8
η
 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 ∆ικαστήριο, την 
Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου (κεντρικό κτήριο Thomas και δύο γειτονικά) που είναι η 
µεγαλύτερη και πλουσιότερη παγκοσµίως µε αρκετές επιρροές από τον Έλληνικό πολιτισµό  
, την Εθνική Πινακοθήκη, το Μέγαρο των Εθνικών Αρχείων (σε ειδική προθήκη το 

Πρωτότυπο του Αµερικανικού Συντάγµατος και της ∆ιακηρύξεως της Ανεξαρτησίας), το 

Ινστιτούτο Σµιθσόνιαν, το µεγαλύτερο συγκρότητα 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 κλασσικές 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 ∆ιαστήµατος - Φυσικής Ιστορίας ). Για την βραδινή σας διασκέδαση προτείνουµε να 
επισκεφθείτε την περιοχή της Georgetown που θα συναντήσετε Jazz Bar, εστιατόρια και 
όπου η γενικότερη ατµόσφαιρα θυµίζει εικόνες από Αµερικάνικες κινηµατογραφικές ταινίες. 
Ταυτόχρονα υπάρχει και η δυνατότητα να πραγµατοποιήσετε και τα ψώνια σας καθώς θα 
συναντήσετε αρκετές επώνυµες αλυσίδες καταστηµάτων. Τέλος, στο Κέννεντυ σέντερ 
υπάρχουν παραστάσεις πολύ ενδιαφέρουσες, που θα µπορούσατε να επιλέξετε κατά την 
βραδινή σας έξοδο. 

 

9
η
 – 10

η
 ηµέρα: Ουάσιγκτον DC –Βαλτιµόρη - Φιλαδέλφεια – Νέα Υόρκη 

(350 χλµ) - Αθήνα  
Στη σηµερινή τελευταία ηµέρα, θα µετατρέψουµε την επιστροφη µας στο αεροδρόµιο της 
Νεας Υόρκης σε µια εκδροµή γεµάτη δυνατές εικόνες και αναµνήσεις. Πρώτη στάση η 
Βαλτιµόρη, την άλλοτε βιοµηχανική περιοχή που έπαιξε πολύ σηµαντικό ρόλο στην 
Αµερικανική επανάσταση. Στη συνέχεια, κατευθυνόµαστε για µια σύντοµη αλλά πανέµορφη 
επίσκεψη Φιλαδέλφεια, η µεγαλύτερη πόλη της Πενσυλβάνια και πρώτη πρωτεύουσα των 
Ηνωµένων Πολιτειών. Μια πόλη µε σηµαντική ιστορία την οποία θα γνωρίσουµε 
πανοραµικά µε τον ξεναγό µας.  
 



Μικρή στάση και αµέσως µετά κατευθυνόµαστε για το αεροδρόµιο της Νέας Υόρκης για την 
πτήση επιστροφής µας στην Ελλάδα. 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!  
•   Εισιτήρια για παραστάσεις Broadway •   Μουσείο Intrepid (γενική είσοδος) 

• Παρατηρητήριο στο Rockefeller Center • Πτήση µε ελικόπτερο πάνω από τη Νέα Υόρκη 

• Παρατηρητήριο στο Empire State Building • Εισιτήρια αγώνων ΝΒΑ 
     

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 απ’ ευθείας µε την Emirates!  
• ∆ικαιωµα 2 αποσκευών ανά επιβάτη + 1 χειραποσκευής  
• 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 στο άγαλµα Ελευθερίας/ νησί Έλλις στον ποταµό Hudson  
• Ελληνόφωνος αρχηγός – ξεναγός  
• Μεταφορές από και προς αεροδρόµια εντός Αµερικής  
• Φ.Π.Α , Ταξιδιωτικά έντυπα  
• Ταξιδιωτικός οδηγός Νέας Υόρκης – Η.Π.Α.  
• 10% εκπτωτική κάρτα στο πολυκατάστηµα Macy’s 
** Ο ταξιδιωτικός οδηγός έχει συνταχθεί από εµάς ειδικά για τους ταξιδιώτες µας, µε 
βάση τις εµπειρίες 28 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 µοδατα στέκια για φαγητό, ποτό, Jazz clubs, κ.α. 

 
∆εν 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 ΚΕΡ∆ΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ!!! 
 
 
 
 
 
 
 


