
 

∆ιάρκεια: 8 ηµέρες  /  6 νύχτες  
 

Τα µοναδικά προνόµια και υπηρεσίες µας, µε µια µατιά! 

✓
 Ξενάγηση βόρειου 

✓ 
Έλληνας ξεναγός και  συνοδός 

Μανχάτταν καθηµερινά µαζί σας 

✓
 Ξενάγηση νότιου 

✓ 
Περιήγηση στην ελληνική 

Μανχάτταν συνοικία Αστορια 

✓ Κρουαζιέρα στο άγαλµα της

✓ 
Ταξιδιωτικός οδηγός και χάρτης

 

Ελευθερίας (Ellis Island)  Νέας Υόρκης 

✓
 Περιήγηση στη γέφυρα του ✓ 

Είσοδος και επίσηµη 
Μπρούκλιν 

 

 ελληνόφωνη ξενάγηση στο ✓
 Περιήγηση στα Μπρούκλιν 

 

✓ 
µουσείο Metropolitan 

Χαιτς Επίσκεψη στο µουσείο Φυσικής   

  Ιστορίας 

 
✓ Εκπτωτική κάρτα 10% 

απεριορίστων αγορών στο 
πολυκατάστηµα Macy’s

  

✓ ∆ιαµονή σε επιλεγµένo 
κεντρικότατo ξενοδοχείo 4*

 

 

✓ Γραπτώς εγγυηµένη 
αναχώρηση µε διασφάλιση 
τελικής τιµής ανεξαρτήτως 
αριθµού συµµετοχής

 
 

✓ Απ’ ευθείας πτήσεις µε την 
υπερπολυτελή Emirates µε 2 
αποσκευές δωρεάν

 



NEW YORK – NEW YORK 
 

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.  
Οι πιο γνωστές εικόνες της Νέας Υόρκης προέρχονται από την συνοικία Θεάτρου, την Times 
Square µε τις τεράστιες πινακίδες neon, το Rockefeller Center, ένα σύµπλεγµα από 
ουρανοξύστες και κήπους, την Diamond Row την συνοικία των διαµαντιών που 
δηµιουργήθηκε τη δεκαετία του ‘30, το κτήριο της Paramount, το κτήριο της ∆ηµόσιας 
Βιβλιοθήκης και το Carnegie Hall έναν από τους πλέον σηµαντικούς συναυλιακούς χώρους,  

O σταθµός Grand Central µε τη θολωτή οροφή και τις µεγαλοπρεπείς µαρµάρινες σκάλες του, 
το Empire State Building, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης µε τους νέους λαµπερούς χώρους 
µετά την πρόσφατη ανακαίνιση εκ βάθρων, ο νεογοτθικός Καθεδρικός ναός του 

Αγίου Πατρικίου ακουµπάει λες στον ουρανό όπως στέκεται δίπλα στο µοντέρνο µαύρο 
γυάλινο κέντρο του Ωνασείου, το ξενοδοχείο Waldorf Astoria διαχρονικό σύµβολο 
κοµψότητας. Όλα αυτά µαζί συνθέτουν το χρώµα της περιοχής. Στη θρυλική «New York – 
New York» των µιούζικαλ και των θεατρικών παραστάσεων, όλα λειτουργούν σαν 
καλοκουρδισµένο εργοστάσιο ιδεών, σαν γιγαντιαία γεννήτρια ενέργειας, προόδου και 
τάσεων, που ακατάπαυστα δίνει παλµό στο απροσδόκητο. Φυσικά εδώ συγκεντρώνονται 
άνθρωποι µε ανησυχίες από όλο τον πλανήτη αναζητώντας την επιτυχία και την 
αναγνώριση, το «Μεγάλο Μήλο» που δίνεται µόνο στον νικητή. 

 
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, ανάλογα την ώρα άφιξης, 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 η 
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  –  Επίσκεψη  και  ξενάγηση  στο  µουσείο  Metropolitan  & 

περιήγηση στην Αστόρια  
Εφοδιαζόµαστε µε ενέργεια και όρεξη και ξεκινάµε το σηµερινό µας περίπατο µε τον 
Έλληνα ξεναγό µας. Κατευθυνόµαστε µε το µετρό στην ελληνική συνοικία της Νέας Υόρκης, 
την Αστόρια.  
 



Εδώ που οι πρώτοι Έλληνες µετανάστες εγκαταστάθηκαν προς αναζήτηση µιας καλύτερης 
ζωής περί τα τέλη της δεκαετίας του ’50 και έγραψαν τη δική τους ιστορία στη Νέα Υόρκη. 
Θα δούµε µε συγκίνηση τις επιχειρήσεις µε τις ελληνικές πινακίδες, τους συνδέσµους των 
µεγάλων ελληνικών αθλητικών συλλόγων, την πλατεία Αθήνας, ενώ θα έχουµε χρόνο για 
ένα καφέ ή φαγητό στα µαγαζιά της περιοχής.  
Στη συνέχεια επιβιβαζόµαστε στο µετρό και αναχωρούµε µε τον ξεναγό µας για ένα από τα 
διασηµότερα και πλουσιότερα µουσεία στον κόσµο το Metropolitan Museum of Art όπου 
βρίσκονται συγκεντρωµένα πολλά έργα ανεκτίµητης αξίας από κάθε πολιτισµό. Είναι 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, βυζαντινής και ισλαµικής τέχνης, έργα ζωγραφικής και γλυπτά από σχεδόν όλους 
τους κορυφαίους Ζωγράφους, µια εκτεταµένη συλλογή της αµερικανικής και της σύγχρονης 
τέχνης αλλά και εκτεταµένες συλλογές της Αφρικής, της Ασίας, της Ωκεανίας, και πάρα 
πολλά ακόµα. Σίγουρα µία µόνο ηµέρα δεν αρκεί ώστε να το εξερευνήσει κανείς ολόκληρο. 
Στην ελληνόφωνη ξενάγηση µας, επιλέξαµε ο επίσηµος ξεναγός του Μουσείου να µας 
παρουσιάσει κάποια από τα σηµαντικότερα εκθέµατα και να µας δώσει τις πληροφορίες που 
µόνο οι ειδικευµένοι γνώστες µπορούν έτσι ώστε να εξοικονοµήσουµε πολύτιµο χρόνο! 
Καθώς το µουσείο είναι ανεξάντλητο µετά το πέρας της ξενάγησης µας, ο ξεναγός θα σας 
κατευθύνει µε βάση τα ενδιαφέροντα σας να περιπλανηθείτε ακόµα περισσότερο στη µαγεία 
της Τέχνης για όσο ακόµα επιθυµείτε. ∆ιαφορετικά, χαλαρώστε µε µια βόλτα στο Σέντραλ 
Παρκ, το απέραντο πάρκο µε τις όµορφες λίµνες κάνοντας µια βαρκάδα, δείτε τους 
σκίουρους που κυκλοφορούν ανενόχλητοι και τους νεοϋορκέζους που χαλαρώνουν στον 
ήλιο ή να αθλούνται. Ο ιδανικότερος τρόπος για να περιηγηθείτε το πανέµορφο αυτό 
πάρκο, είναι να ενοικιάσετε ποδήλατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο ατοµικά, είτε µε τα πόδια, 
είτε πολύ εύκολα µε τη συγκοινωνία. Για τους λάτρεις του µπέργκερ και της σοκολάτας, 
έχουµε προτάσεις για τα καλύτερα στέκια της πόλης, ρωτήστε µας! 

 

5
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. 

 

6
η
 ηµέρα: Νέα Υόρκη - Ουάσιγκτον DC (προαιρετικά) 

Ελεύθερη ηµέρα. Προτείνουµε µια ολοήµερη εκδροµή στη Ουάσιγκτον DC, την πόλη που 
επέλεξαν να είναι η πρωτεύουσα της Οµοσπονδίας. Η Ουάσιγκτον είναι κάτι παραπάνω από 
µια απλή πρωτεύουσα κράτους, εκεί συνοψίζεται το χθες το σήµερα και το αύριο των 
Η.Π.Α. Είναι µια σύγχρονη αυτοκρατορική Ρώµη όπου πίσω από τις ερµητικά κλειστές 
πόρτες των αµερικανικών ανακτόρων (Λευκός Οίκος), λαµβάνονται κρίσιµες αποφάσεις για 
το µέλλον του Πλανήτη.  



Τρία είναι τα στοιχεία που καθορίζουν σήµερα την ταυτότητα της αµερικανικής µητρόπολης: 
η πολυφυλετική ανθρώπινη παρουσία, η υποδειγµατική αστική οργάνωση και κυρίως οι 
ανοικτοί ορίζοντες. Στη Ουάσιγκτον δεν κυριαρχούν οι ουρανοξύστες εφόσον κανένα κτίριο 
δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει σε ύψος το Καπιτώλιο (µοναδική εξαίρεση αποτελεί το µνηµείο 
του Οβελίσκου). Στη µεγάλη λεωφόρο The Mall, που ξεκινάει από το Καπιτώλιο και φτάνει 
µέχρι το Μνηµείο Λίνκολν, βρίσκονται συγκεντρωµένα τα περισσότερα αξιοθέατα της 
Ουάσιγκτον. Μια πολη ανοιχτή και φιλόξενη στον επισκέπτη, µας εντυπωσιάζει µε την 
µεγαλόπρεπη και ήρεµη δύναµή της. Όλα θα σας τραβήξουν την προσοχή, το National Mall 
µε τις ανοικτές εκδηλώσεις, οι λίµνες που δηµιουργηθήκαν ειδικά για να καθρεφτίζονται σ’ 
αυτές τα εµβληµατικά κτίρια και τα µνηµεία, οι άνθρωποι που κινούνται ήρεµα στην όµορφη 
πόλη. Είναι η πόλη που διάλεξε για πρωτεύουσα ο Τζωρτζ Ουάσιγκτον όµως, ποτέ δεν έζησε 
σ’ αυτήν. Στο κέντρο της θα δούµε το Καπιτώλιο µε την θεσπέσια ροτόντα και το άγαλµα 
της Ελευθερίας στην κορυφή, στις πτέρυγές του λειτουργεί το Κογκρέσο (Γερουσία και 
Βουλή των Αντιπροσώπων).  

Θα δούµε την περιοχή του DuPont Circle στην Washington DC, η οποία όπως και η 5
η
 

λεωφόρος στη Νέα Υόρκη αποτελούσαν το κέντρο οπου διέµενε η εύπορη τάξη, και είχαν 

την ίδια σηµασία για τους πλουσίους της εποχής τέλη του 19
ου

 αιώνα µε αποτέλεσµα να 
δεσπόζουν σηµερα στην περιοχη εξαίρετα Μέγαρα οπου στεγάζονται κυρίως πρεσβείες. 
Μετα την περιήγηση µας θα υπάρξει ελεύθερος χρόνος για φαγητό. Αργά το απόγευµα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

7
η
 – 8 

η
 ηµέρα: Περίπατος στα Μπρούκλιν Χάιτς και στη γέφυρα του Μπρούκλιν, 

πτήση επιστροφής  
Η σηµερινή ηµέρα είναι γεµάτη από Νέα Υόρκη! Την τελευταία µας µέρα, καθώς η πτήση 
µας είναι το απόγευµα, θα την αξιοποιήσουµε να δούµε κατι παραπάνω. Χρησιµοποιώντας 
το µετρό θα περιηγηθούµε µε τον ξεναγό µας στην περιοχή Μπρούκλιν Χάιτς, θα 
περπατήσουµε σε γειτονιές που θυµίζουν άλλη εποχή. Τα περίφηµα brown stones σπίτια 

του 19
ο
 αιώνα αποτελουν 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, τα κτίρια της παραλίας και τη συναρπαστική θέα στον ορίζοντα 
του Μανχάταν. Η Γέφυρα του Μπρούκλιν είναι µια από τις παλαιότερες κρεµαστές γέφυρες 
στις Ηνωµένες Πολιτείες (1883) και συνδέει τους δήµους της Νέας Υόρκης Μανχάταν και 
Μπρούκλιν περνώντας πάνω από τον ποταµό Ηστ Ρίβερ. 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. Θα έχουµε την ευκαιρία  
να διασχίσουµε τη γέφυρα του Μπρούκλιν και να βγάλουµε τις πιο εντυπωσιακές 
φωτογραφίες από κάθε σηµείο της. Έπειτα επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µε το µετρό και 
προετοιµαζόµαστε για το αεροδρόµιο. Πάντα έχουµε την αίσθηση ότι πρέπει να 
ξαναέρθουµε γιατί οι µέρες ποτέ δεν φθάνουν και σίγουρα κάτι ακόµη θα θέλουµε να 
δούµε. Αναχώρηση για το αεροδρόµιο. Αφού περάσουµε τις διατυπώσεις και εφόσον 
υπάρχει ακόµη χρόνος για κάποια σύντοµη βόλτα στα καταστήµατα των duty free, 
αναχωρούµε για την έξοδο που µας οδηγεί στο αεροπλάνο και το ταξίδι της επιστροφής. 
Άφιξη στην πόλη από την οποία ξεκινήσαµε, µε πλούσιες εµπειρίες από την πιο διάσηµη 
Μεγαλούπολη, το «Μεγάλο Μήλο» και που πλέον γνωρίζουµε γιατί ονοµάστηκε έτσι, το 
έπαθλο που όλοι θέλουν να πάρουν σαν αναγνώριση της επιτυχίας! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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

• Παραστάσεις/ Θεάµατα Μπροντγουέι   • Αεροπλανοφόρο Μουσείο Intrepid (γενική είσοδος)  

• Αγώνες NBA   • Πτήση µε ελικόπτερο πάνω από τη Νέα Υόρκη  

• Παρατηρητήριο στο Rockefeller Center ή στο   
• Μνηµείο 11ης  Σεπτεµβρίου – Σηµείο µηδέν 

 
 Empire State Building    
      
        

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) 

 
 

 ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ - ΠΡΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ 
     

 ΕΚ209 ΑΘΗΝΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17.25 21.30 

 ΕΚ210 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 23.55 16.10 (επόµενη ηµέρα) 
 

Περιλαµβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια απ’ ευθείας µε την Emirates!  
• ∆ικαιωµα 2 αποσκευών ανα επιβάτη + 1 χειραποσκευής  
• 6 διανυκτερεύσεις σε κεντρικότατο ξενοδοχείο 4* 
• ∆ύο ελληνόφωνες ξεναγήσεις (5 ωρών) όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραµµα  
• Κρουαζιέρα στο άγαλµα της Ελευθερίας (νησί Έλλις) 
• Εισιτήριο εισόδου και ελληνόφωνη ξενάγηση στο µουσείο Metropolitan  
• Επίσκεψη στο µουσείο Φυσικής Ιστορίας 
• Περιήγηση στην ελληνική συνοικία της Αστόρια (αναχωρήσεις 18 Μαρτίου και έπειτα) 
• Περίπατος στη γέφυρα του Μπρούκλιν  
• Περίπατος στα Μπρούκλιν Χάιτς (αναχωρήσεις 18 Μαρτίου και έπειτα) 
• Ελληνόφωνος αρχηγός – ξεναγός καθηµερινά  
• 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 στη Νέα 
Υόρκη. *Επίσης µη διστάσετε να ρωτήσετε τον πάντα ενηµερωµένο ξεναγό σας που ζει στη 
Νεα Υόρκη για τα καλυτέρα και πιο µοδατα στέκια για φαγητό, ποτό, Jazz clubs, κ.α. 

 
∆εν Περιλαµβάνονται: 
• Φόροι αεροδροµίων, έξοδα ΕΣΤΑ (άδεια εισόδου στις ΗΠΑ), ειδική ταξιδιωτική 
ασφάλεια AIG (ιατροφαρµακευτικες δαπάνες κτλ) (€495)  
• Πρωινό  
• Φιλοδωρήµατα - αχθοφορικά τα οποία καταβαλονται υποχρεωτικά, στον ξεναγό της 
εκδροµής ($50 δολαρια)  
• Εισιτήρια συγκοινωνιών (µετρό κλπ.) κατά τις περιηγήσεις (4

η
 ηµέρα εκδροµής κλπ)  

• 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!!!  
 


