Πάσχα & Πρωτομαγιά στη Νέα Υόρκη
Η παγκόσμια πρωτεύουσα σας περιμένει για να ζήσετε τις ιστορίες της μέσα από την συναρπαστική της καθημερινότητα.
Ζήστε το όνειρο και την υπερβολή στην πιο φωτογραφημένη πόλη του κόσμου.
Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΑΓΟΡΕΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ, ΓΑΜΗΛΙΟ ΤΑΞΙΔΙ

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη με την Turkishστις 15,16 & 26/ΑΠΡ - 8 ημέρες
από 1.715 € ΤΕΛΙΚΗ τιμή με Ελληνόφωνο ξεναγό
Λίγα λόγια για την Νέα Υόρκη
NEW YORK CITY... Η πόλη με τα χίλια πρόσωπα που έδωσε το όνομά της στο όνειρο και την υπερβολή. Γνωρίστε μαζί μας τη Νέα
Υόρκη, την πιο φωτογραφημένη πόλη του κόσμου, τη θρυλική μεγαλούπολη των ΗΠΑ. Ανακαλύψτε εσείς την πρωτεύουσα του
κόσμου. Εξερευνήστε τις γειτονιές του Μανχάταν. Ζήστε στον ρυθμό της πιο συναρπαστικής πόλης του πλανήτη. Έχεις συνεχώς την
αίσθηση ότι ζεις σε μία από τις ταινίες που έχεις δει στο σινεμά. Θέατρα, αγορές, μουσεία, κλαμπ, θεάματα πάσης φύσεως, καφέ
εστιατόρια τα πάντα συνωμοτούν για να αποπλανήσουν ακόμη και τον πιο συντηρητικό επισκέπτη της. Σου δίνει την αίσθηση ότι
βρίσκεσαι στο κέντρο του κόσμου και ότι εσύ λειτουργείς μέσα σ' αυτό, ότι είσαι μέρος του. Φυσικά εδώ συγκεντρώνονται άνθρωποι
με ανησυχίες από όλο τον πλανήτη αναζητώντας την επιτυχία και την αναγνώριση, αλλά το «Μεγάλο Μήλο» που δίνεται μόνο στον
νικητή.

ΤΙΜΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ
Αναχωρήσεις με την TurkishAirlines, από Θεσσαλονίκη
Τιμή κατ΄ άτομο σε

8 μέρες
15-22/ΑΠΡ.

8 μέρες
16-23/ΑΠΡ.

8 μέρες
26/ΑΠΡ-3/ΜΑΥ.

1.885 €
1.785 €
1.715 €

1.885 €
1.785 €
1.715 €

1.885 €
1.785 €
1.715 €

695 €

695 €

695 €

Δίκλινο
Τρίκλινο
Τετράκλινο
Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Σημειώσεις τιμών:
 Οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣανά άτομο και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ φόρους αεροδρομίων και επίναυλους καυσίμων,
πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA)&ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση
 SpecialPrice - Ειδική τιμή του ισχύει για κράτηση έως τις 10 Μαρτίου και για περιορισμένο αριθμό
συμμετοχήςΜετά την ημερομηνία, η τιμή του πακέτου ανεβαίνει +150 € ανά άτομο
 Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ 200 € και υπολογίζεται στην τιμή δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2
ενήλικες
 Οι 8 μέρες είναι 6 Διανυκτερεύσεις στον προορισμό

Οι πτήσεις μας με την Turkish από Θεσσαλονίκη:
Αναχωρήσεις 15 & 16 Απριλίου

Αναχώρηση 26 Απριλίου

TK1882

Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη

09.35-10.55

TK 1

Κωνσταντινούπολη-Νέα Υόρκη

13.30-17.25

TK 12

Νέα Υόρκη-Κωνσταντινούπολη

TK1893

Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη

*Όλες οι ώρες των πτήσεων είναι τοπικές

TK1882

Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη

09.35-10.55

TK 1

Κωνσταντινούπολη-Νέα Υόρκη

13.30-17.25

00.10-16.50

TK 4

Νέα Υόρκη-Κωνσταντινούπολη

12.30-05.15

19.10-20.35

TK1881

Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη

07.20-08.40

&

Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια για Νέα Υόρκη με την Turkish από Θεσσαλονίκη
 2 αποσκευές δωρεάν
 Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων,πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) & ατομική ταξιδιωτική
ασφάλιση (475 €)
 ΔιαμονήστοNew York Marriott Eastside 4* (χωρίςπρωινό)
 Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν
 Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν
 ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ.
 Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν
 ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση!!!
 Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην Αμερική
 Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός
 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's
 Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο σας στη Νέα Υόρκη
 Ταξιδιωτικά έντυπα, Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται:
 Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα & τοπικοί φόροι(ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά 50$, πληρωτέα με την άφιξη
την πρώτη μέρα, Εισιτήρια του Μετρό
 Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα

Καθημερινό Πρόγραμμα
1η ημέρα: Πτήση για Νέα Υόρκη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα Υόρκη. Καλωσορίσατε στο "Μεγάλο Μήλο"! Η πρώτη γνωριμία μας με την πόλη ξεκινά
με τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Μανχάταν. Η Νέα Υόρκη αποτελείται από πέντε δήμους: Μανχάταν, StatenIsland, Queens,
Brooklyn και Bronx. Τα νησιά συνδέονται με γέφυρες, σήραγγες και πορθμεία. Κάποια από αυτά θα τα διασχίσουμε για να φθάσουμε
στον προορισμό μας - την πόλη όπου ο κάθε ουρανοξύστης είναι κι ένα μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής. Οι περισσότερες λεωφόροι
αριθμούνται από τα ανατολικά προς τα δυτικά (άρα η First Avenue βρίσκεται ανατολικά της Second κοκ.). Η αρίθμηση των κτιρίων
στις λεωφόρους ξεκινάει από το νότιο άκρο της λεωφόρου και αυξάνεται προς τα βόρεια, ενώ η αρίθμηση των οδών ξεκινάει από την
Fifth Avenue και αυξάνεται τόσο προς τα ανατολικά, όσο και προς τα δυτικά. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι μπορείς πολύ εύκολα να
βρεις τον δρόμο σου. Οι δρόμοι είναι αριθμημένοι - εκτός από το κέντρο του Μανχάταν - και η αρίθμηση αυξάνει καθώς πηγαίνεις
βόρεια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται στην "καρδιά" του Μανχάταν. Όσοι το επιθυμούν (ανάλογα με την ώρα)
μπορούν να βγουν για έναν πρώτο περίπατο στην πόλη, συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας.

2η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση: Βόρειο Μανχάταν, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική πλατεία με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου και το Λίνκολν Σέντερ, ένα
συγκρότημα κτιρίων που στεγάζουν καλλιτεχνικούς οργανισμούς, όπως τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, τη Μητροπολιτική Όπερα
και το φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard, όπου έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, μεταξύ των οποίων και η
Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Fordham, όπου έχουν φοιτήσει τα μεγαλύτερα
ονόματα της σύγχρονης ιστορίας. Συνεχίζουμε προς το Central Park, τον σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου της αμερικανικής
μεγαλούπολης, που θα σας δώσει την ευκαιρία να αποδράσετε σ’ έναν μικρό φυσικό παράδεισο με τεχνητές λίμνες, περιποιημένους
χώρους πικνικ, παιδικές χαρές, γήπεδα αθλοπαιδιών και ζωολογικό κήπο. Στη δυτική πλευρά του πάρκου βλέπουμε το επιβλητικό
Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής Βικτωριανού τύπου κτίριο Ντακότα, στα πανάκριβα διαμερίσματα του οποίου κατοικούν καλλιτέχνες,
εφοπλιστές κ.ά. - εδώ διέμενε και το αδικοχαμένο "Σκαθάρι", Τζον Λένον. Στη συνέχεια βλέπουμε το Πανεπιστήμιο Columbia - με δυο
λόγια, τον μεγαλοπρεπέστερο "ναό" των ανθρωπιστικών σπουδών του κόσμου. Ό,τι έχει παραχθεί από την ανθρώπινη σκέψη ανά
τους αιώνες για το πώς πρέπει να ζει, να συμπεριφέρεται, να μορφώνεται, να διοικεί και να διοικείται μια κοινωνία, υπάρχει σε αυτό
το ιστορικό ίδρυμα ως επιστήμη και έρευνα. Όλα τα προπτυχιακά τμήματα και κυρίως αυτά της ιστορίας, των πολιτικών επιστημών,
της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, είναι ιδιαιτέρως αξιόλογα. Ειδικά για την ιστορία της τέχνης, πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί
να δοθεί πληρέστερη εκπαίδευση. Συνεχίζουμε με το μνημείο του στρατηγού των Βορείων Ulysses Grant, που το 1868 εξελέγη
Πρόεδρος των Η.Π.Α. με ποσοστό 52.7%, τον ποταμό Hudson και το Χάρλεμ με το περίφημο Apollo Theatre. Η φυσιογνωμία της
περιοχής που επί σειρά δεκαετιών αποτελούσε το μεγαλύτερο γκέτο των μαύρων της Νέας Υόρκης, έχει αναμφίβολα αρχίσει να
αλλάζει.Τα εξαθλιωμένα κτίρια, μέσα στα οποία στοιβάζονταν πολύτεκνες οικογένειες, έχουν τα τελευταία χρόνια αρχίσει να
αντικαθίστανται από μοντέρνες κατασκευές, ενώ οι κάδοι με τα φλεγόμενα σκουπίδια γύρω από τους οποίους συγκεντρώνονταν οι
άποροι για να ζεσταθούν, έχουν από καιρό χαθεί. Το Χάρλεμ αποτελεί πλέον προορισμό πολλών γκουρμέ καλοφαγάδων της
αμερικανικής μεγαλούπολης, καθώς παντού έχουν αρχίσει να ξεφυτρώνουν εστιατόρια και καφέ. Συνεχίζουμε προς την ξακουστή 5η
Λεωφόρο με το Μουσείο Guggenheim, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, τον Πύργο Trump, του πολυεκατομμυριούχου και
σημερινού προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όλους τους Ευρωπαϊκούς οίκους μόδας και πολλά λαμπερά κοσμηματοπωλεία, όπως

Cartier, Bulgari κ.ά. Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (MetropolitanMuseumofArt, γνωστό και ως
"MΕΤ") - ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1872, οι συλλογές του περιλαμβάνουν
περισσότερα από δύο εκατομμύρια έργα τέχνης με ξεχωριστούς τομείς Ελληνορωμαϊκής, Μεσαιωνικής, Ισλαμικής, Ασιατικής και
σύγχρονης τέχνης, καθώς και φωτογραφιών, μουσικών οργάνων ενδυμάτων, όπλων και πανοπλιών. Προχωρούμε προς το Ροκφέλερ
Σέντερ, ένα συγκρότημα 19 κτιρίων. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του είδους του στον κόσμο, με
καταστήματα, εστιατόρια και στο κέντρο, σε έναν από τους ουρανοξύστες, το Παρατηρητήριο με την εκπληκτική θέα, που
ονομάζεται Top of the Rock. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας στην Μπρόντγουεϊ, την "καρδιά" των θεάτρων. Η Μπρόντγουεϊ είναι
μια μεγάλη λεωφόρος που διατρέχει όλο το Μανχάταν και έχει δανείσει το όνομά της σε πολλές θεαματικές μουσικές παραγωγές. Για
το βράδυ ακολουθήστε τις προτάσεις του ξεναγού σας.

3η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Νότιο Μανχάταν, Κρουαζιέρα
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το δικό τους χρώμα και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς Βίλατζ - μεταξύ
Houston Street και Μπρόντγουεϊ - και τοΣόχο, τη γειτονιά του 19ου αιώνα που είναι γεμάτη γκαλερί, μπουτίκ και εστιατόρια.
Φθάνουμε στην"Μικρή Ιταλία", με πολλά Ιταλικά εστιατόρια και καταστήματα, που θα σας θυμίσει σκηνές από την ταινία "Ο Νονός".
Προχωρούμε προς την Τσάιναταουν, μία από τις μεγαλύτερες περιοχές Ασιατών που ζουν εκτός Ασίας, διάσημη για τα οικονομικά
εστιατόρια, παντοπωλεία και καταστήματα έθνικ ειδών δώρων. Συνεχίζοντας προς το νότιο άκρο του Μανχάταν (LowerManhattan), θα
δούμε την πασίγνωστη WallStreet, η οποία λειτουργεί ως καρδιά των μεγάλων επιχειρήσεων και είναι η έδρα του Χρηματιστηρίου της
Νέας Υόρκης και του FederalHall. Ακόμα νοτιότερα βρίσκεται το Μπάτερι Παρκ. Στο "Σημείο Μηδέν" ορθώνεται σήμερα o
ουρανοξύστης "OneWorldTradeCenter", το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Στον χώρο έχει επίσης ανεγερθεί το συγκρότημα
"NationalSeptember 11th Memorial and Museum", που περιλαμβάνει ένα υπόγειο μουσείο και δύο πισίνες-μνημεία. Στο υπόγειο
μουσείο φιλοξενούνται εκθέματα των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ στο σημείο όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι έχουν
κατασκευαστεί δύο πισίνες-δεξαμενές, με χαραγμένα τα ονόματα των 2.983 θυμάτων που σκοτώθηκαν την ημέρα εκείνη. Συνέχεια
στην προβλήτα SouthStreetSeaport. Είναι κυρίως εμπορική και οικονομική περιοχή, αλλά περιλαμβάνει μερικά ωραία εστιατόρια και
μπιστρό. H σημερινή μας ξενάγηση ολοκληρώνεται µε μια Κρουαζιέρα, όπου από το πλοιάριο θα θαυμάσουμε και θα
φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες προβλήτες, το ιστορικό EllisIsland - χώρο υποδοχής των μεταναστών παλαιότερα - το Άγαλμα
της Ελευθερίας, καθώς και το ΣτέιτενΆιλαντ και το NewJersey. Από κάθε σημείο της κρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε μοναδική θέα
στο Μανχάταν. Στη συνέχεια θα περάσουμε δίπλα από το Governor'sIsland και το Μπρούκλιν.

4η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Γέφυρα του Μπρούκλιν, ChelseaMarket, ΧάιΛάιν, HudsonYards
Αναχωρούμε σήμερα για μια βόλτα στη μαγική Γέφυρα του Μπρούκλιν (Brooklyn). Είναι η πρώτη κρεμαστή με χαλύβδινα καλώδια
γέφυρα στον κόσμο και συνδέει από το 1883 το Μανχάταν με το Μπρούκλιν (η διαδρομή με τα πόδια διαρκεί περίπου 20 λεπτά).
Εμβληματικό στοιχείο της εικόνας, αλλά και της καθημερινότητας της Νέας Υόρκης. Περπατώντας, αγναντεύουμε τη θέα και στο
μυαλό μας έρχονται αμέτρητες εικόνες από ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με φόντο τους ουρανοξύστες. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το υπέροχο ChelseaMarket. Τα κόκκινα τούβλα κυριαρχούν και αγκαλιάζουν ολόκληρο τον τεράστιο χώρο της
στεγασμένης αγοράς, οι industrial λεπτομέρειες, όπως οι σωλήνες, τα φουγάρα κλπ., κάνουν εμφανή την παρουσία τους - γενικά
προετοιμαστείτε για έναν δαιδαλώδη χώρο με δεκάδες διαφορετικές επιλογές, εισόδους, εξόδους κλπ. Με πολύ απλά λόγια, είναι η
"Μέκκα" των gourmand της Νέας Υόρκης. Το ChelseaMarket έχει καθιερωθεί ως το "FoodMall", στο οποίο ωστόσο υπάρχουν και
αρκετές επιπλέον επιλογές για shopping και για καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Θα δούμε επίσης το ΧάιΛάιν(The HighLine), ένα
μακρόστενο πάρκο εγκατεστημένο πάνω σε εγκαταλελειμμένες υπερυψωμένες γραμμές τραίνου. Συνεχίζουμε με την καινούργια
γειτονιά, τηνHudsonYards.ΗHudsonYards είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων από ιδιώτη στην ιστορία των ΗΠΑ και η μεγαλύτερη
ανάπτυξη ακινήτων στη Νέα Υόρκη μετά το RockefellerCenter. Στο κέντρο δεσπόζει το "Vessel", ένα γιγαντιαίο κυψελοειδές γλυπτό
πλέγμα 154 διασυνδεόμενων κλιμάκων και 80 "πλατύσκαλων", που παραπέμπει σε έργα του Έσερ και στο οποίο μπορεί ο επισκέπτης
να ανέβει. Απλωμένη σε 14 στρέμματα, η HudsonYards περιλαμβάνει κήπους, άλση, δεκάδες εμπορικά και υπερπολυτελή
καταστήματα, εστιατόρια διασήμων σεφ κλπ.

5η μέρα: Νέα Υόρκη, WoodburyCommonsOutlets (Προαιρετικό)
Σήμερα θα περάσουμε τη μέρα μας στο WoodburyCommons, έναν "παράδεισο" καταστημάτων, μόλις 1,15΄ από το Μανχάταν. Το
WoodburyCommon Premium Outlets διαθέτει πάνω από 220 μπουτίκ και καταστήματα, που προσφέρουν τη μεγαλύτερη συλλογή των
καλύτερων σχεδιαστών και εμπορικών σημάτων στον κόσμο, µε προσφορές που κυμαίνονται από 20% έως και 70%.
Μερικάαπότακαταστήματαείναι: Adidas, Banana Republic Factory Store, Barneys New York Outlet, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana,
DKNY, Frette, Giorgio Armani, Gucci, Zegna, Max Mara, Neiman Marcus Last Call, Gap Outlet, Nike Factory Store, Saks Fifth Avenue Off
5th, Polo Ralph Lauren Factory Store, Salvatore Ferragamo, Tommy Hilfiger, Timberland, Versace. Επίσης, θα μπορέσετε να
χαλαρώσετε σε μια ποικιλία από εστιατόρια και καφέ. Εναλλακτικά, προτείνουμε βόλτα στην Tribeca και κυρίως στο Soho - πολλοί
ενδημούντες καλλιτέχνες, συγγραφείς και διανοούμενοι έχουν παραχωρήσει τη θέση τους (και τις γκαλερί τους) στις μεγάλες φίρμες
και στην πολυκοσμία. Το βράδυ το East, το West και το GreenwichVillage είναι από τις γειτονιές που καταγράφονται στους οδηγούς ως
must - ειδικά για τη νυχτερινή τους ζωή.

6η μέρα: Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον DC (Προαιρετικό)
Για σήμερα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στην Washington D.C., την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Το επίθεμα D.C. προέρχεται από την φράση "DistrictofColumbia", που σημαίνει Περιφέρεια της Κολούμπια - την ομοσπονδιακή
περιφέρεια που ταυτίζεται με την πόλη της Ουάσιγκτον. Η πόλη πήρε το όνομά της από τον Τζωρτζ Ουάσιγκτον, τον πρώτο πρόεδρο
των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η έδρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ και εκεί βρίσκονται ο Λευκός Οίκος, το Κογκρέσο και το Ανώτατο
Δικαστήριο. Επίσης, εκεί βρίσκονται 172 πρεσβείες ξένων κρατών καθώς και τα κεντρικά γραφεία διεθνών οργανισμών, όπως η
Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κτισμένη στις όχθες του ποταμού Πότομακ, μεταξύ των πολιτειών της

Βιρτζίνια και του Μέριλαντ, η Ουάσιγκτον DC αποτελεί από μόνη της μια πολιτεία της αμερικανικής επικράτειας (την πολιτεία
Κολούμπια) και είναι προικισμένη με μεγαλόπρεπα κτίρια, επιβλητικά μνημεία της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, πολυάριθμα
πάρκα με δεντροστοιχίες, μουσεία, πλατείες και ευθυγραμμισμένες λεωφόρους. Πέραν της ιστορικής της αξίας, είναι µία από τις
ομορφότερες πόλεις των ΗΠΑ. Καθαρός αέρας, επιβλητικά μνημεία, περιποιημένοι κήποι - µια τέλεια δομημένη πόλη, η πρωτεύουσα
του έθνους. Βλέπουμε το Καπιτώλιο, τον Λευκό Οίκο, το Κοιμητήριο του Άρλινγκτον με τα μνήματα των Κένεντι, το Λίνκολν Μεμόριαλ
και άλλα αξιοθέατα. Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν δείγματα αξιόλογης αρχιτεκτονικής, καθώς και η DuPontCircle, κάτι σαν την 5η
Λεωφόρο του Μανχάταν. Όσοι προτιμήσετε να παραμείνετε στη Νέα Υόρκη, επισκεφθείτε το υπέροχο μουσείο "Solomon R.
Guggenheim", που διαθέτει μια μόνιμη συλλογή με περισσότερα από 6.000 έργα σύγχρονης τέχνης. Επίσης το "Museum of
ModernArt" (MoMA) θεωρείται η "Μέκκα" της μοντέρνας τέχνης και φιλοξενεί μία από τις πιο πλούσιες συλλογές έργων διάσημων
καλλιτεχνών απ’ όλο το φάσμα της μοντέρνας τέχνης. Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν την επιβλητική και μεγαλοπρεπή Δημόσια
Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης και τον Σιδηροδρομικό Σταθμό GrandCentral που άνοιξε το 1913. Από τότε έγινε σήμα κατατεθέν της
πόλης και είναι αξιοσημείωτος ο ευρηματικός τρόπος που διαχωρίζεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, των πεζών και των τραίνων.
Το κτίριο έχει ατσάλινο σκελετό, καλυμμένο με γρανίτη και μάρμαρο.

7η μέρα: Νέα Υόρκη - Βοστόνη (Προαιρετικό) ή ελεύθερη μέρα - Αργά το βράδυ πτήση επιστροφής
Ημέρα ελεύθερη για όσους θέλουν να επισκεφθούν μουσεία και διάφορα αξιοθέατα της πόλης ή να συνδυάσουν βόλτες και ψώνια
στην πλούσια αγοράς της.
Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή σε μία από τις αρχαιότερες πόλεις των ΗΠΑ, τη Βοστόνη. Η πόλη ιδρύθηκε το 1630 από
τους Άγγλους και αποτέλεσε τον τόπο όπου έλαβαν χώρα πολλά σημαντικά γεγονότα της Αμερικανικής Επανάστασης. Μετά την
ανεξαρτησία από τη Μεγάλη Βρετανία, η πόλη συνέχισε να αποτελεί σημαντικό λιμάνι, καθώς και ένα παγκόσμιο κέντρο για την
εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Θα επισκεφθούμε Πανεπιστήμια διεθνούς φήμης, όπως το Harvard και το MIT, θα δούμε τον πύργο
Prudential και διάφορα Βικτωριανά κτίρια, θα περάσουμε από το Symphony Hall, έδρα της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστόνης κλπ.
Η πόλη αυτή δεν χαρακτηρίζεται άδικα "The Walking City", αφού, συγκριτικά με τον υπόλοιπο κόσμο, η μετακίνηση με τα πόδια
αποτελεί συχνή επιλογή.
Αν επιλέξετε να αξιοποιήσετε τη μέρα στη Νέα Υόρκη σας μην παραλείψετε να κάνετε βόλτες στις παρακάτω γειτονιές του Μανχάταν
και σε λιγότερο τουριστικά αξιοθέατα της πόλης:
Το Soho, με αυθεντικότητα και χαρακτήρα ως γειτονιά με πολλά μαγαζιά και καφέ.
Το WestVillage: η γειτονιά αυτή με τους πλακόστρωτους δρόμους και τα δέντρα έχει παραμείνει αλώβητη από τον 19ο αιώνα και παρ’
όλο που θα χρειαστείτε χάρτη για να τη γυρίσετε, αξίζει τον κόπο, γιατί είναι από τις λίγες περιοχές του Μανχάταν που ξεφεύγουν από
την καθιερωμένη δομή. Στα highlights της περιοχής είναι το Jefferson Market Courthouse, πρώην κέντρο πειθαρχίας όπου κάποτε
κρατήθηκε και η MaeWest, τα μαγαζιά της BleeckerSt και CommerceSt (του πιο όμορφου τετραγώνου της Νέας Υόρκης), ενώ οι fan
του Sex and the City πρέπει να ξέρουν ότι η πρόσοψη του σπιτιού της Carrie Bradshaw βρίσκεται στην πραγματικότητα στο West
Village, παρ’ όλο που η ίδια υποτίθεται ότι μένει στην Upper East Side.
Τη Δημόσια Βιβλιοθήκη: Τι υπέροχο κτίριο! Ευρισκόμενη μεταξύ 40ης και 42ης οδού, η New York Public Library είναι ένα από τα
λιγότερο γνωστά αξιοθέατα. Σίγουρα θα την έχετε δει σε κάποια ταινία (Ghostbusters, The Thomas Crown Affair, Spider-Man, The Day
After Tomorrow, Breakfast at Tiffany’s). Ναι, δεν πρωταγωνιστεί τυχαία σε αυτές! Αξίζει!
Επίσης για κάτι πιο διαφορετικό… The Cloisters, το οποίο υπάγεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Άνοιξε τις πύλες του
για το κοινό το 1938 και αποτελείται από πέντε μεσαιωνικά μοναστήρια. Το μουσείο είναι αφοσιωμένο στην τέχνη και την
αρχιτεκτονική της Μεσαιωνικής Ευρώπης με περίπου 2000 έργα τέχνης, τα οποία χρονολογούνται από τον 12ο μέχρι τον 15ο αιώνα.
Οι κήποι που το περιβάλουν είναι ένα πραγματικό καταφύγιο για να ξεφύγετε από τον θόρυβο της πόλης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο
και πτήση για την Ελλάδα.

8η ημέρα: Διανυκτέρευση εν πτήση - άφιξη στην Ελλάδα το βράδυ
Διανυκτέρευση εν πτήση και άφιξη στη Ελλάδα το βράδυ. Τώρα καταλαβαίνετε ότι η Νέα Υόρκη είναι κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι
στις ΗΠΑ. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι ζωής στο κέντρο του κόσμου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε ευρώ και ΤΕΛΙΚΕΣ
- Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή
- Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και σε περίπτωση ακύρωσης θα υπάρχουν ακυρωτικά με βάση τους παρακάτω όρους
- Τα ξενοδοχεία δέχονται πληρωμές με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή μετρητά. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όπως είναι διεθνώς καθιερωμένο και
εφαρμόζεται στα μεγάλα ξενοδοχεία, κατά την τακτοποίηση διατυπώσεων στην άφιξη, ζητείται η πιστωτική κάρτα ή κατάθεση
μετρητών για κάλυψη τυχόν έξτρα καταναλώσεων κ.ά. προσωπικών δαπανών (PAYTV, MiniBar, τηλέφωνα από το δωμάτιο κλπ.).
Βεβαίως, κατά την αναχώρηση επιστρέφονται οι τυχόν καταβολές μετρητών ή ακυρώνεται το απόκομμα της πιστωτικής κάρτας.
- Παραλαβή δωματίων: 15.00 &Παράδοση δωματίων: 11.00
-Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση
ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking)
- Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου
- Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου
- Για το πακέτο νεόνυμφων θα πρέπει να έχετε μαζί σας τη ληξιαρχική πράξη γάμου
- Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών,
αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής

SpecialPrice
Ειδική τιμή προγράμματος ισχύει για κράτηση & προκαταβολή έως τις 10 Μαρτίου 2020 και για περιορισμένο αριθμό συμμετοχής.
Μετά την ημερομηνία, η τιμή του πακέτου ανεβαίνει 150 € με 200 € ανά άτομο. Ενημερωθείτε αντίστοιχα.
Κρατήσεις&Πληρωμές
Για την οριστική προκράτηση, απαιτείται προκαταβολή 35% της τελικής τιμής, μαζί με τα διαβατήρια ή ταυτότητες των ταξιδιωτών και
την υπογραφή της ταξιδιωτικής σύμβασης.Η εξόφληση του πακέτου θα πρέπει να γίνει 25 ημέρες πριν την αναχώρηση.
Πολιτική ακυρωτικών
Σας ενημερώνουμε για την πολιτική ακυρωτικών των προμηθευτών του πακέτου (αερ. εταιρεία, ξενοδοχεία, τοπικές υπηρεσίες)
Σε περίπτωση ακύρωσης μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση – 150 € ανά άτομο
Σε περίπτωση ακύρωσης 15-29 ημέρες πριν την αναχώρηση – 50% της συνολικής τιμής
Σε περίπτωση ακύρωσης 0-15 ημέρες πριν την αναχώρηση – 100% της συνολικής τιμής
Χρήσιμες Πληροφορίες:
-Για την είσοδο σας στις ΗΠΑ είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε την αίτηση ESTA
-Για λόγους ασφαλείας τα στοιχεία σας θα σταλούν πρώτα στο πρακτορείο μας για έλεγχο προτού καταχωρηθούν για την αίτηση ESTA
-Εφόσον έχετε Ταξιδέψει στο ΙΡΑΝ,ΣΟΥΔΑΝ,ΛΙΒΥΗ,ΣΟΜΑΛΙΑ ή την ΥΕΜΕΝΗ μετά από την 1η Μαρτίου 2011 θα χρειαστείτε Βίζα για
ΗΠΑ. Ζητήστε την βοήθεια μας στην συμπλήρωση εγκαίρως
-Η σειρά των δραστηριοτήτων του προγράμματος είναι ενδεικτική. Ανάλογα µε την ημερομηνία, ώρα αναχώρησης, διάρκεια ταξιδιού,
αργίες, ώρες πτήσεων και για όποιον άλλον λόγο κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται να τροποποιηθεί, πάντα για την καλύτερη διεξαγωγή
του και χωρίς παραλείψεις
Παρατηρήσεις:
-H παιδική τιμή ισχύει για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών σε δωμάτιο με 2 ενήλικες
-Όλες οι τιμές είναι κατά άτομο σε Ευρώ και έχουν υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες τιμές των αεροπορικών ναύλων και
ξενοδοχείων
-Στις ΗΠΑ και στον Καναδά το 3κλινο/4κλινο δωμάτιο αποτελείται από δύο διπλά κρεβάτια
-Στις Υπερατλαντικές πτήσεις η πρώτη αποσκευή κατ' άτομο (μέχρι 23 κιλά) είναι δωρεάν. Με Turkish: 2 αποσκευές δωρεάν.
Επιπρόσθετες υπηρεσίες προς κράτηση
Αγώνες Μπάσκετ ΝΒΑ, Εισιτήρια παραστάσεων Broadway σε προνομιακές τιμές, Βόλτα με Ελικόπτερο και εκπληκτικά μουσεία,
TOP Jazz & Blues Clubs και φανταστικά εστιατόρια
Καιρικές συνθήκες – Πότε να ταξιδέψετε
Η Νέα Υόρκη είναι ιδανικός προορισμός για κάθε εποχή του χρόνου, με τις υπέροχες ανοιξιάτικες ημέρες, τη ζέστη του καλοκαιριού,
τις αποχρώσεις του φθινοπώρου ή τους μοναδικούς εορτασμούς του χειμώνα. Ο χειμώνας διαρκεί από το Δεκέμβριο έως και αρχές
Απριλίου με χαμηλές θερμοκρασίες και πιθανότητα χιονοπτώσεων. Η προ-Χριστουγεννιάτικη περίοδος είναι διάσημη για την ειδική
διακόσμηση, τις αγορές, τα παγοδρόμια και μια γενική εορταστική διάθεση. Οι πρώτοι μήνες του χρόνου είναι επίσης καλοί για να
γυρίσετε τα αξιοθέατα της πόλης, χωρίς μεγάλη τουριστική συμφόρηση. Η άνοιξη, όπως και το φθινόπωρο είναι ιδιαίτερα διάσημες
εποχές του χρόνου για τη Νέα Υόρκη. Αναμείνατε να συναντήσετε αρκετά μεγάλα πλήθη στα βασικά αξιοθέατα, ενώ αποφύγετε τις
περιόδους εκθέσεων, διότι οι τιμές στα ξενοδοχεία είναι υπερβολικά ακριβές. Το καλοκαίρι είναι ζεστό και εξίσου βασική περίοδος
για διακοπές.

