
Νέα Υόρκη 
Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 

Η πιο πλούσια και ολοκληρωµένη εµπειρία στην ελληνική 

αγορά, στον  κορυφαίο προορισµό την εορταστική περίοδο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα µοναδικά προνόµια και υπηρεσίες µας, µε µια µατιά! 
 

� Ξενάγηση βόρειου Μανχάτταν 
� Έλληνας αρχηγός & ξεναγός 

µε εξειδίκευση και εµπειρία 
καθηµερινά µαζί σας 

� ∆ώρο ολοήµερη εκδροµή στην 
Ουάσινγκτον µε ελληνόφωνο 
ξεναγό αξίας 160€! 

� Ξενάγηση νότιου 
 Μανχάτταν- Chelsea Market 

� Χριστουγεννιάτικες ξεναγήσεις 
και περιηγήσεις κάθε µέρα 

� Ξενάγηση στην ελληνική 
συνοικία Αστορια 

� Επιπλέον 2 εκπρόσωποι 
του γραφείου µας στελέχη 
του τµήµατος Αµερικής για 
τη βελτίωση της  εµπειρίας  
και της εξυπηρέτησης σας 
στη Νέα Υόρκη! 
 

� Εξασφαλισµένες θέσεις σε πασίγνωστο 
Jazz Bar στη Νέα Υόρκη 

� Προκρατηµένες θέσεις για τον 
εορταστικό αγώνα NBA της σεζόν µε 
τους New York Knicks εναντίον 
Milwaukee Bucks του Γιάννη 
Aντετοκούνµπο! 

� Ξενάγηση στη γέφυρα του 
Μπρούκλιν  

� Ξενάγηση στις γειτονιές 
διάσηµων σειρών “Sex and 
the City” και Φιλαράκια 

� Είσοδος και επίσηµη 
ελληνόφωνη ξενάγηση στο 
µουσείο Metropolitan 

� Εκπτωτική κάρτα 10% 
απεριορίστων αγορών στο 
πολυκατάστηµα Macy’s 

� Επίσκεψη στο Christmas 
Market Bryant Park 

 

� Προκρατηµένες θεσεις 
στις κορυφαίες παραστάσεις 
Broadway µε έκπτωση 
40%-50% 

� Ταξιδιωτικός οδηγός και 
χάρτης Νέας Υόρκης 

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

� Επίσκεψη στο µουσείο 
Φυσικής Ιστορίας 

 

� Κρουαζιέρα στο άγαλµα 
της Ελευθερίας (Ellis Island) 
 

� Εξασφαλισµένες θέσεις µε 
δυνατότητα επιλογής σε κορυφαία 
εστιατόρια του Μανχάταν! 

� Εξασφάλιση συµµετοχής στο 
επιτυχηµένο ρεβεγιόν του γραφείου 
µας σε VIP εστιατόριο του Μανχάταν 

� Γραπτώς εγγυηµένη αναχώρηση µε 
διασφάλιση τελικής τιµής 
ανεξαρτήτως αριθµού συµµετοχής 

� Εκδροµή στο εκπτωτικό χωριό 
Woodbury Commons Outlet µε 
VIP booklet! 

� ∆ιαµονή σε  επιλεγµένα κεντρικότατα 
ξενοδοχεία 4*  Marriott 



 

Ανακαλύψτε γιατί η Νέα Υόρκη δεν είναι ένα απλό ταξίδι, αλλά µια εµπειρία 

που απαιτεί σχεδιασµό από τους ειδικούς και τους κορυφαίους. 

 
 

Σχεδιάζουµε µε λεπτοµέρεια 

Επιλεγούµε τα κεντρικότερα, ασφαλέστερα και καλύτερα ξενοδοχεία αλυσίδας Marriott 
στο Μανχάταν και σε συνδυασµό µε τις απευθείας πτήσεις της Emirates κάνουµε το ταξίδι 
σας µια ευχάριστη εµπειρία. 
 

Εγγυόµαστε για τις υπηρεσίες µας 

Με την κράτηση σας έχετε την εγγύηση ότι η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί 100%, 
χωρίς αλλαγές σε υπηρεσίες ή ηµεροµηνίες, χωρίς αλλαγή στην τιµή και γενικά χωρίς 
δυσάρεστες εκπλήξεις της τελευταίας στιγµής. 
 

Ξεναγούµε µε ευθύνη 

Οι ελληνόφωνοι ξεναγοί µας είναι έµπειροι, εξειδικευµένοι στον τοµέα τους, 
αξιολογούνται καθηµερινά και είναι µαζί σας και µετά το πέρας των ξεναγήσεων, 
έτοιµοι να σας συµβουλέψουν και να σας καθοδηγήσουν σε κάθε σας ανάγκη. 
 

Ένα ολόκληρο επιτελείο στη διάθεση σας 

Έκτος από τις καθηµερινές ξεναγήσεις και περιηγήσεις, θα έχετε και ελεύθερο χρόνο. Σε 
αυτό ακριβώς επενδύουµε, έχοντας παρόντες ολόκληρη την ήµερα έκτος από τους 
ξεναγούς, και  εξειδικευµένους εκπροσώπους του γραφείου µας, στελέχη του 
τµήµατος εκδροµών Αµερικής οι οποίοι θα σας δίνουν τις καλύτερες προτάσεις για 
εστιατόρια, παραστάσεις και δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαµονής σας. 
Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα κράτησης εστιατορίων, έκδοσης εισιτήριων κλπ, έτσι 
ώστε να ξεχάσετε την ταλαιπωρία και τις άσχηµες εµπειρίες. 
 

Φροντίζουµε για τις χαµηλότερες τιµές 

Η Νέα Υόρκη την περίοδο των εορτών, όσο ελκυστική είναι, τόσο δυσπρόσιτη µπορεί να 
µετατραπεί. Όλος ο πλανήτης συρρέει να προµηθευτεί εισιτήρια παραστάσεων, 
δραστηριοτήτων κλπ., κάτι που απαιτεί πολλή υποµονή στις ουρές και αυξηµένες τιµές στα 
ταµεία. Για το λόγο αυτό, έχουµε φροντίσει να εξασφαλίσουµε για εσάς εισιτήρια των 
κορυφαίων παραστάσεων στο Broadway σε τιµές ως 50% χαµηλότερα, αγώνων 
ΝΒΑ, ειδικών δραστηριοτήτων όπως παρατηρητήρια, κορυφαία Jazz bar και µια σειρά 
από τις καλύτερες προτάσεις. Και όλα αυτά, φροντίζουµε να τα έχετε προαγοράσει από 
εµάς από την Ελλάδα, έτσι ώστε να αποφύγετε την απώλεια του πολυτίµου σας χρόνου και 
χρηµάτων. 
 

Μεριµνούµε για τις ειδικές περιστάσεις 

Τα ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς στη Νέα Υόρκη είναι κάτι το ιδιαίτερο 
συνεπώς πολύ περιζήτητο. Αναζητώντας ένα τραπέζι για εκείνες τις βραδιές, το πιθανότερο 
είναι να καταλήξετε σε κάτι πανάκριβο ή στριµωγµένοι σε εστιατόρια µε κακή εξυπηρέτηση. 
Εµείς, έχουµε εξασφαλίσει για εσάς θέση σε VIP εστιατόριο, µε άψογη 
εξυπηρέτηση και ιδιαίτερα προσεγµένο µενού, ενώ η βραδιά κλείνει µε εκπλήξεις και 
δώρα, όπως δηλαδή αξίζετε για εκείνη τη λαµπερή βράδια. 

 



 
 
∆ιάρκεια: 10 ηµέρες(8 νύχτες) , 9 ηµέρες(7 νύχτες), 8 ηµέρες(6 νύχτες) 
Αναχώρησεις:  21, 22, 23, 24, 26, 29 ∆εκεµβρίου  

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
 

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, Ο 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 
 
 
 

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 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. 
 



 
2η ηµέρα: Νέα Υόρκη - Ξενάγηση Βόρειο Μανχάταν-Επίσκεψη µουσείο Φυσικής Ιστορίας 
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. 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 συνεχίζεται 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 βρίσκεται το Μπρόντγουεϊ, κέντρο 
βιοµηχανίας της ψυχαγωγίας όπου µπορεί κανείς να θαυµάσει τις πιο φαντασµαγορικές 
παραστάσεις στον κόσµο. Στην συνέχεια ακολουθεί η επίσκεψη µας στο Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας (µε εισιτήριο εισόδου µόλις 1$) ενδείκνυται για τους µικρούς µας φίλους και όχι 
µόνο. Είναι το µεγαλύτερο µουσείο του είδους του στον κόσµο, διαθέτει περισσότερα από 36 
εκατοµµύρια εκθέµατα και 45 µόνιµες εκθέσεις, οι πιο αξιόλογες από τις οποίες είναι η έκθεση 
µε τους ∆εινοσαύρους και τα απολιθώµατα, η οποία είναι και η πιο διάσηµη, η αίθουσα µε 
τους µετεωρίτες, η αίθουσα µε την ωκεάνια ζωή. 
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 προ-κρατήσεις µε σηµαντικές 
εκπτώσεις από τις επίσηµες τιµές). 
 
3η ηµέρα: Νέα Υόρκη – Ξενάγηση Νότιου Μανχάταν, αγορά Chelsea Market, 
κρουαζιέρα στο άγαλµα Ελευθερίας και Χριστουγεννιάτικο χωριό  
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 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. 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 
µεταφερόµαστε µε πούλµαν στο Christmas Village του παρκου Bryant. Θα περιπλανηθούµε 
στα µικρά χριστουγεννιάτικα κιόσκια, δοκιµάζοντας εξαιρετικό φαγητό του δρόµου, 
αγοράζοντας σουβενίρ της εποχής και απολαµβάνοντας κάποιο µουσικό γεγονός. Ο πιο 
ευχάριστος τρόπος να κλείσουµε τη µέρα µας στη στολισµένη πόλη!    
 
4η ηµέρα: Νέα Υόρκη – Ξενάγηση - στο µουσείο Metropolitan, σηµεία “Sex and the 
City” & “Φιλαράκια” και στην γέφυρα του Brooklyn 

Σήµερα µε το πούλµαν θα ακολουθήσουµε τα βήµατα των βασικών 
πρωταγωνιστριών της διάσηµης σειράς Sex and the City, Carrie, 
Samantha, Charlotte και Miranda. Πέρα από την 5 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, θα επισκεφθούµε το κτίριο  που 
γινόντουσαν τα γυρίσµατα της σειράς που γνώρισε τεράστια 
επιτυχία και στην Ελλάδα, “Τα φιλαράκια” ολοκληρώνοντας έτσι 

αυτή την ιδιαίτερη βόλτα µας ! 
Στην συνέχεια µε τον ξεναγό µας θα µεταφερθούµε στη γέφυρα του Μπρούκλιν η οποία 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 την περπατήσουµε και να βγάλουµε  τις πιο εντυπωσιακές 
φωτογραφίες.  



Ολοκληρώνουµε την ηµέρα µας µε την 
ξενάγηση σε ένα από τα διασηµότερα και 
πλουσιότερα µουσεία στον κόσµο το 
Metropolitan Museum of Art όπου είναι 
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. Όσοι δεν ακολουθήσουν την επίσκεψή 
µας, εναλλακτικά µπορούν να εκµεταλλευτούν την ηµέρα στη στολισµένη Νέα Υόρκη, 
επισκεπτόµενοι το φηµισµένο παγοδρόµιο και το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο της 
πόλης. Μια πολύ ιδιαίτερη πρόταση-εµπειρία, είναι να παρακολουθήσετε από κοντά τους 
αγαπηµένους σας παίχτες, σε έναν αγώνα του µαγικού κόσµου του NBA στο Madison Square 
Garden µε εισιτήρια που έχει προκατηµένα το γραφείο µας! Επιπλέον επισκεφτείτε ένα από τα 
διάσηµα cocktail 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! 
 
5η ηµέρα:Νέα Υόρκη – Εκπτωτικό χωριό Woodbury Commons Outlets (προαιρετικά) 

Ελεύθερη ηµέρα. Είναι απαραίτητη µια επίσκεψη στο 
µεγαλύτερο, πλουσιότερο και πιο εντυπωσιακό, 
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 10$, 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.  
 
6η ηµέρα: Νέα Υόρκη – ∆ώρο εκδροµή στην Ουάσιγκτον DC µε ελληνόφωνο ξεναγό! 
Για την εορταστική περίοδο, έχουµε επιλέξει να παρέχουµε δωρεάν στους ταξιδιώτες µας το 
µεγαλύτερο δώρο: Την 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). 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 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. Αργά το απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
 
 
7η ηµέρα: Νέα Υόρκη – Βοστόνη (προαιρετικά)  
Ελεύθερη ηµέρα. Προτείνουµε επίσκεψη σε ένα ή περισσότερα από τα µουσεία του Μανχάταν. 
Αρχικά το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MOMA), θεωρείται πως κατέχει σήµερα µία από τις 
σηµαντικότερες συλλογές έργων µοντέρνας Τέχνης στον κόσµο, µε έργα των σπουδαιότερων 
σύγχρονων καλλιτεχνών όπως του Πάµπλο Πικάσσο, του Ανρί Ματίς, του Βίνσεντ βαν Γκογκ, 
του Σεζάν, του Νταλί και του Τζάκσον Πόλοκ. Ακόµη το µουσείο Guggenheim, το εξωτερικό 
του οποίου αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα αρχιτεκτονικά επιτεύγµατα του 20ου αιώνα. 
Ιδανικη ηµέρα και για shopping, µια επίσκεψη στα πολυκαταστήµατα Bloomingdales, Saks 
Fifth Avenue, στο διάσηµο κατάστηµα σπορ ρούχων Abercrombie & Fitch καθώς και στο 
αντίστοιχο εκπτωτικό κατάστηµα -το οποίο θα σας υποδείξει ο ξεναγός σας- ή συνδυάστε τα 
ψώνια σας στο Macy’s µε µια επίσκεψη στο Empire State Building. Αν θέλετε να δείτε τη Νέα 



Υόρκη από ψηλά, υπάρχουν συνολικά 3 
παρατηρητήρια στο Μανχάταν, το Empire State 
Building, το Top of the Rock και το One World 
Observatory. Ο ξεναγός µας θα σας υποδείξει ποιο 
έχει την οµορφότερη θέα και µικρότερη αναµονή. 
Μην ξεχάσετε να δοκιµάστε τουλάχιστον ένα από τα 
hot dog που θα βρείτε σε κάθε γωνιά της πόλης µε 
τις χαρακτηριστικές οµπρελίτσες «NIKAS», ή κάποια από τις διάσηµες καντίνες Halal Guys µε  
πολύ καλή ποιότητα street food. Επίσης, προτείνουµε ολοήµερη εκδροµή στην όµορφη 
Βοστόνη την έδρα των διάσηµων Πανεπιστηµίων της Έρευνας και της Τεχνολογίας. Στην 
ελληνόφωνη ξενάγηση µας θα δούµε αξιοθέατα, όπως το Old State House, την εκκλησία Old 
North και άλλα που συνδέονται µε την πρώιµη αµερικανική ιστορία. Ακόµη, θα δούµε το 
Government Center, την πλατεία Copley και τον πύργο Prudential, και να θαυµάσουµε τα 
κτίρια βικτωριανού ύφους. Θα περάσουµε και από το Symphony Hall µε την πασίγνωστη 
Συµφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης. Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε τα παγκοσµίου φήµης 
Πανεπιστήµια, όπως το Harvard University και το MIT. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και 
φαγητό και αργά το απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
 
8η ηµέρα: Νέα Υόρκη 
Ελεύθερη ηµέρα. Για σήµερα προτείνουµε µια βόλτα στο Greenwich Village ή να 
περιπλανηθείτε στα σοκάκια της Little Italy και να χαλαρώσετε απολαµβάνοντας έναν 
εσπρέσο ή µια λαχταριστή πίτσα φτιαγµένη µε παραδοσιακή ιταλική συνταγή στην πρώτη 
πιτσαρία που άνοιξε στις ΗΠΑ – ρωτήστε τον ξεναγό σας -. Επισκεφθείτε την ιδιαίτερη 
συνοικία της China Town, περπατήσετε την και ζήστε από κοντά τις εικόνες τις οποίες θα 
έχετε ήδη αποκοµίσει από την ξενάγηση µας. Για τους λάτρεις των γλυκών θα ενηµερωθείτε 
για τα πιο γνωστά ζαχαροπλαστεία, όπως κάποια που σερβίρουν σφηνάκι γάλατος µε ποτήρι 
από µπισκότο, η και το cronut ένα υπέροχο µοντέρνο γλυκό των Αµερικανών.  
 
9η – 10η ηµέρα: Ελληνική συνοικία της Αστόρια και πτήση επιστροφής 

 
Εφοδιαζόµαστε µε ενέργεια και όρεξη και ξεκινάµε το σηµερινό µας περίπατο µε τον Έλληνα 
ξεναγό µας µε 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Την τελευταία µας µέρα, καθώς η πτήση µας είναι το βράδυ, θα την αξιοποιήσουµε να δούµε 
κάτι παραπάνω.Είναι ευκαιρία να επισκεφθείτε µε την άνεση σας, µέρη που σας έκαναν 
µεγαλύτερη εντύπωση. Να απολαύσετε το brunch σας σε 1 από τις προτάσεις των έµπειρων 
ξεναγών µας και τέλος να πραγµατοποιήσετε τα τελευταία σας ψώνια  πριν την αναχώρηση 
σας από το Μανχάταν. Επίσης για τους λάτρεις των φωτογραφιών  προτείνουµε να ντύσετε 
την ηµέρα σας µε µία πρωινή πτήση πάνω από το Μανχάταν  µε το ελικόπτερο ή µε την 
επίσκεψη σας στο µουσείο κέρινων οµοιωµάτων Madame Tussauds  στο κέντρο της Times 
Square. Έτσι το ταξίδι σας θα ολοκληρωθεί µε τις πιο όµορφες εικόνες.  



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! 
 

• Το πρόγραµµα 8 ηµερών δεν περιλαµβάνει την ελεύθερη ηµέρα µε την προαιρετική 
ολοήµερη εκδροµή στη Βοστώνη (7η ηµέρα του ανωτέρω προγράµµατος) και την 8η 
ηµέρα του ανωτέρω προγράµµατος 

• Το πρόγραµµα 9 ηµερών δεν περιλαµβάνει την 8η ηµέρα του ανωτέρω προγράµµατος 
 

 

Ζήστε τη µοναδική εµπειρία του επιτυχηµένου εορταστικού ρεβεγιόν  
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς του γραφείου µας, σε ένα από τα καλύτερα VIP 

εστιατόρια της Νέας Υόρκης που διοργανώνεται για 9η συνεχόµενη χρονιά! 
 
 
 
 
 
 
 

Περιλαµβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια απ’ ευθείας µε την Emirates και δικαίωµα 2 αποσκευών ανα 

επιβάτη + 1 χειραποσκευής!  
• 6, 7, 8 διανυκτερεύσεις στα κεντρικότατα ξενοδοχεία 4* New York Marriott East Side, The 

Lexington by Marriott  
• ∆ώρο ολοήµερη εκδροµή στην Ουάσιγκτον µε Έλληνα ξεναγό ( Αξίας 160€ )!! 
• Ξεναγήσεις & περιηγήσεις κάθε µέρα από τους εξειδικευµένους ξεναγούς & συνοδούς µας. 
• Κρουαζιέρα στο άγαλµα της Ελευθερίας (νησί Έλλις) 
• Εισιτήριο εισόδου και ελληνόφωνη ξενάγηση στο µουσείο Metropolitan  
• Περιήγηση στην ελληνική συνοικία της Αστόρια  
• Περιήγηση στη γέφυρα του Μπρούκλιν και στο Chelsea Market µε πούλµαν 
• Επίσκεψη στις γειτονιές των διάσηµων σειρών “Sex and the City” & “Φιλαράκια” 
• Επίσκεψη στο Χριστουγεννιάτικο Bryant Park Christmas Village 
• Επίσκεψη στο µουσείο Φυσικής Ιστορίας   
• Ελληνόφωνος ξεναγός & αρχηγός καθηµερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας µαζί σας 
• Επιπλέον 2 εξειδικευµένα στελέχη του γραφείου µας για τη βελτίωση της εµπειρίας 

& εξυπηρέτησης σας στη Νέα Υόρκη, καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας στη διάθεσή σας! 
• Μεταφορές από και προς αεροδρόµια εντός Αµερικής  
• ∆υνατότητα προαγοράς εισιτηρίων στις παραστάσεις Broadway και σε κορυφαίο  Jazz 

Bar του Μανχάταν 
• ∆υνατότητα προαγοράς εισιτηρίων για τον εορταστικό αγώνα του NBA στης 25/12 

ανάµεσα στους New York Knicks και στον Αντετοκούνµπο 
• ∆υνατότητα προκράτησης θέσεων σε κορυφαία εστιατόρια του Μανχάταν 
• Εξασφάλιση συµµετοχής στο φηµισµένο εορταστικό ρεβεγιόν του γραφείου µας σε VIP 

εστιατόριο του Μανχάταν µε εκπλήξεις και δώρα! 
• ∆υνατότητα προαγοράς εισιτηρίων για όλα τα παρατηρητήρια & πτήση µε ελικόπτερο! 
• Φ.Π.Α , Ταξιδιωτικά έντυπα 
• Ταξιδιωτικός οδηγός Νέας Υόρκης – Η.Π.Α. 
• Εκπτωτικές κάρτες στα πολυκατάστηµα Macy’s & Woodbury(VIP Booklet)  
 

 
 



** Ο ταξιδιωτικός οδηγός έχει συνταχθεί από εµάς ειδικά για τους ταξιδιώτες µας, µε βάση 
τις εµπειρίες 29 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 ενη-
µερωµένο ξεναγό σας που 
ζει στις ΗΠΑ για τα 
καλυτέρα και πιο µοδάτα 
στέκια για φαγητό, ποτό, 
Jazz clubs, κ.α. 
 

 
 
∆εν Περιλαµβάνονται: 

• Φόροι αεροδροµίων, έξοδα ΕΣΤΑ (άδεια εισόδου στις ΗΠΑ), ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια 
AIG (ιατροφαρµακευτικές δαπάνες κτλ) (€495) 

• Πρωινό (δυνατότητα επιλογής) 
• Εισιτήριο εισόδου στο µουσείο Φυσικής Ιστορίας (κόστος µόνο 1$) 
• Φιλοδωρήµατα - αχθοφορικά τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά, στον ξεναγό της 

εκδροµής ($50 δολαρια) 
• Εισιτήρια µετρό  
•  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. Σε περίπτωση που έχετε 
επισκεφτεί κάποια εκ των χωρών Συρία, Σουδάν, Ιράκ, Ιράν, Λιβύη, Υεµένη ή Σοµαλία από 
01/03/2011, θα πρέπει να ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία για αίτηση VISA, τη 
συµπλήρωση της οποίας µπορούµε να αναλάβουµε εφόσον επιθυµείτε.  

• 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. 

 
 

 

  ΠΤΗΣΕΙΣ EMIRATES   

ΠΤΗΣΗ  ΑΠΟ - ΠΡΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ 

ΕΚ209  ΑΘΗΝΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17.25 21.30 
ΕΚ210  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 23.55 16.10* 

*Αφίξη την επόµενη στην Αθήνα 
 
 

ΠΤΗΣΕΙΣ TURKISH AIRLINES από ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ - ΠΡΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ 

ΤΚ1846 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 09.55 12.25 
ΤΚ001 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 14.50 18.10 
ΤΚ012 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 23.55 17.30 

ΤΚ1893 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20.15 20.40 

 
 
 



Ταξιδεύοντας µαζί µας 

Φαντασµαγορικές παραστάσεις στο Broadway

Το διασηµότερο κινηµατογραφικό σκηνικό του κόσµου βρίσκεται αναµφισβήτητα στην οδό Broadway. 
Εκατοµµύρια τουρίστες συγκεντρώνονται στα κοσµοπολίτικα θέατρα της οδού προκειµένου να 
παρακολουθήσουν τις γνωστότερες παραστάσεις παγκοσµίως όπως τα 
King, Kinky Boots, Chicago αλλά και στο
Christmas Spectacular. 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 ∆ύση του ηλίου, αυτή είναι 
σίγουρα η Νέα Υόρκη! Το ιστορικό 
Observatory που χτίστηκε στη θέση των ∆ίδυµων Πύργων καθώς και το
στην καρδιά του Manhattan δεν πρέπει να λείπουν από τη λίστα των δραστηριοτήτων σας.

Περιήγηση µε ελικόπτερο  

Το κερασάκι στην τούρτα της επίσκεψης σας στο επιβλητικό Μανχάταν είναι µια πτήση µε το 
ελικόπτερο. Η ανυπέρβλητη θέα θα σας κόψει την ανάσα και η ανεπανάληπτη εµπειρία αυτής της 
εναέριας περιήγησης θα σας δώσει την ευκαιρία να δείτε µερικά από τα πιο σηµαντικά αξιοθέατα της 
Νέας Υόρκης από ψηλά, πετώντας πάνω από το Άγαλµα της Ελευθερίας και κατά µήκος του ποταµού 
Χάντσον. Να είστε προετοιµασµένοι µε την κάµερα σας για βίντεο και φωτογραφίες !

Jazz Bar     

Από τα 800 µέρη διασκέδασης σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη, σας διασφαλίζουµε θέση

καλύτερα. Η ζωντανή jazz µουσική από έµπειρες µπάντες, θα σας µεταφέρει στη Νέα Υόρκη του 20ού 

αιώνα αποπνέοντας το ροµαντισµό και τη δυναµικότητα της εποχής µέσα από επιτυχίες των Frank 

Sinatra, Louis Armstrong, Duke Ellington και πολλών άλ

Μουσεία   

Ακόµα ένα από τα “δυνατά χαρτιά” της Νέας Υόρκης είναι τα δεκάδες µουσεία και χώροι τέχνης. 

Ξεχωρίζουµε και προτείνουµε ανεπιφύλακτα µία επίσκεψη στα Metropolitan

Tussauds, Guggenheim και Πολεµικό µουσείο

συµβουλές περί ωραρίων καθώς και το 

 
Αγώνες NBA  
Όνειρο πολλών που αναλαµβάνουµε να το κάνουµε 

πραγµατικότητα. Παρακολουθήστε 

Milwaukee Bucks του Γιάννη Αντετοκούνµπο απένατι στους 

York Knicks του KristapsPorzingis στο Madison Square Garden 

στον Χριστουγεννιάτικο αγώνα του ΝΒΑ. Υπάρχουν διαθέσιµα 

εισιτήρια  σε οικονοµικότερες τιµές από αυτές που διατίθε

 

Ταξιδεύοντας µαζί µας εξασφαλίζετε τις καλύτερες δραστηριότητες 
στις χαµηλότερες τιµές! 

 

 

αραστάσεις στο Broadway και στο Radiocity   

Το διασηµότερο κινηµατογραφικό σκηνικό του κόσµου βρίσκεται αναµφισβήτητα στην οδό Broadway. 
Εκατοµµύρια τουρίστες συγκεντρώνονται στα κοσµοπολίτικα θέατρα της οδού προκειµένου να 
παρακολουθήσουν τις γνωστότερες παραστάσεις παγκοσµίως όπως τα Phantom of the Opera, Lion 

αλλά και στο απόλυτα Χριστουγεννιάτικο χορευτικό υπερθέαµα
. Κάντε την κράτηση σας το συντοµότερο, καθώς τα διαθέσιµα εισιτήρια για 

τις καλύτερες παραστάσεις εξαντλούνται γρήγορα! 

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 ∆ύση του ηλίου, αυτή είναι 
σίγουρα η Νέα Υόρκη! Το ιστορικό Empire State Building, το υπερσύγχρονο 

που χτίστηκε στη θέση των ∆ίδυµων Πύργων καθώς και το επιβλητικό
στην καρδιά του Manhattan δεν πρέπει να λείπουν από τη λίστα των δραστηριοτήτων σας.

 

επίσκεψης σας στο επιβλητικό Μανχάταν είναι µια πτήση µε το 
ελικόπτερο. Η ανυπέρβλητη θέα θα σας κόψει την ανάσα και η ανεπανάληπτη εµπειρία αυτής της 
εναέριας περιήγησης θα σας δώσει την ευκαιρία να δείτε µερικά από τα πιο σηµαντικά αξιοθέατα της 

ρκης από ψηλά, πετώντας πάνω από το Άγαλµα της Ελευθερίας και κατά µήκος του ποταµού 
Να είστε προετοιµασµένοι µε την κάµερα σας για βίντεο και φωτογραφίες !

Από τα 800 µέρη διασκέδασης σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη, σας διασφαλίζουµε θέση

. Η ζωντανή jazz µουσική από έµπειρες µπάντες, θα σας µεταφέρει στη Νέα Υόρκη του 20ού 

αιώνα αποπνέοντας το ροµαντισµό και τη δυναµικότητα της εποχής µέσα από επιτυχίες των Frank 

Sinatra, Louis Armstrong, Duke Ellington και πολλών άλλων ! 

Ακόµα ένα από τα “δυνατά χαρτιά” της Νέας Υόρκης είναι τα δεκάδες µουσεία και χώροι τέχνης. 

Ξεχωρίζουµε και προτείνουµε ανεπιφύλακτα µία επίσκεψη στα Metropolitan

Πολεµικό µουσείο. Μαζί µας εξασφαλίζετε τις καλύτερες τιµές, 

συµβουλές περί ωραρίων καθώς και το fast pass όπου δύναται. 

Όνειρο πολλών που αναλαµβάνουµε να το κάνουµε 

πραγµατικότητα. Παρακολουθήστε την προσπάθεια  των 

του Γιάννη Αντετοκούνµπο απένατι στους New 

στο Madison Square Garden 

στον Χριστουγεννιάτικο αγώνα του ΝΒΑ. Υπάρχουν διαθέσιµα 

ερες τιµές από αυτές που διατίθενται !  

τις καλύτερες δραστηριότητες  

 

Το διασηµότερο κινηµατογραφικό σκηνικό του κόσµου βρίσκεται αναµφισβήτητα στην οδό Broadway. 
Εκατοµµύρια τουρίστες συγκεντρώνονται στα κοσµοπολίτικα θέατρα της οδού προκειµένου να 

ntom of the Opera, Lion 
απόλυτα Χριστουγεννιάτικο χορευτικό υπερθέαµα 

. Κάντε την κράτηση σας το συντοµότερο, καθώς τα διαθέσιµα εισιτήρια για 

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 ∆ύση του ηλίου, αυτή είναι 

υπερσύγχρονο One World 
επιβλητικό Top of the Rock 

στην καρδιά του Manhattan δεν πρέπει να λείπουν από τη λίστα των δραστηριοτήτων σας. 

επίσκεψης σας στο επιβλητικό Μανχάταν είναι µια πτήση µε το 
ελικόπτερο. Η ανυπέρβλητη θέα θα σας κόψει την ανάσα και η ανεπανάληπτη εµπειρία αυτής της 
εναέριας περιήγησης θα σας δώσει την ευκαιρία να δείτε µερικά από τα πιο σηµαντικά αξιοθέατα της 

ρκης από ψηλά, πετώντας πάνω από το Άγαλµα της Ελευθερίας και κατά µήκος του ποταµού 
Να είστε προετοιµασµένοι µε την κάµερα σας για βίντεο και φωτογραφίες ! 

Από τα 800 µέρη διασκέδασης σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη, σας διασφαλίζουµε θέση σε ένα από τα 

. Η ζωντανή jazz µουσική από έµπειρες µπάντες, θα σας µεταφέρει στη Νέα Υόρκη του 20ού 

αιώνα αποπνέοντας το ροµαντισµό και τη δυναµικότητα της εποχής µέσα από επιτυχίες των Frank 

Ακόµα ένα από τα “δυνατά χαρτιά” της Νέας Υόρκης είναι τα δεκάδες µουσεία και χώροι τέχνης. 

Ξεχωρίζουµε και προτείνουµε ανεπιφύλακτα µία επίσκεψη στα Metropolitan, Moma, Madame 

τε τις καλύτερες τιµές, 


