
 

 

Πραγματοποιήστε εγκαίρως την κράτησή σας και επωφεληθείτε από την προσφορά των μειωμένων τιμών! 

Δώρο: κάρτα SIM για Απεριόριστες Διεθνείς και Τοπικές Κλήσεις σε Σταθερά, Κινητά, καθώς και ΔΩΡΕΑΝ χρήση ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

Μίλησε και ΣΕΡΦΑΡΕ όταν θέλεις, από όπου θέλεις με την δική σου κάρτα Sim* 

Δώρο: Εκδρομή στο ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ Χωριό Woodbury Common Premium Outlets με VIP κουπόνια Αγορών 

Δώρο στις 25/12: παράσταση στην Παγκοσμίου φήμης χορωδία Harlem Gospel  

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
η Παγκόσµια Μητρόπολη 

 

 

 

Νέες καταπληκτικές ειδικές προσφορές και παροχές  

για τους Ταξιδιώτες που επιλέγουν να Ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη τις εορταστικές περιόδους των 

Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων 2018-2019 



 

 

 

 

 

Η Νέα Υόρκη είναι ένα σπουδαίο κέντρο ενηµέρωσης, πολιτισµού, φαγητού, τέχνης, έρευνας. Μουσεία 
παγκόσµιας κλάσης, διάσηµες γκαλερί τέχνης, η αφρόκρεµα του θεάτρου και του κινηµατογράφου, της 
οικονοµίας και του εµπορίου, κέντρο των διεθνών χρηµαταγορών, όχι µόνο για τις ΗΠΑ, αλλά και για 
ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι αδιαµφισβήτητα µια από τις πιο σηµαντικές και ισχυρές πόλεις του κόσµου. 

Όλοι θα συµφωνήσουν πως το ταξίδι στη Νέα Υόρκη είναι εµπειρία! Ό,τι κι αν έχεις ακούσει όµως, η Νέα 

Υόρκη είναι µία πόλη που αφήνει στον καθένα και κάτι διαφορετικό. Όποιος έχει επισκεφθεί, έστω και για µια 

φορά, την "πόλη-σύµβολο" του αµερικανικού ονείρου, µπορεί µε σιγουριά να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει 

άλλο µέρος στον κόσµο που να συγκρίνεται µαζί της. Οριακά αντιθετική και αντιφατική, η Νέα Υόρκη της 

υπερβολής, της καινοτοµίας και των πειρασµών είναι µια πόλη-χωνευτήρι φυλών. Μια πόλη που δεν 

κοιµάται ποτέ και αποτελεί - σύµφωνα µε τους κατοίκους της - στάση και τρόπο ζωής. Ιλιγγιώδεις ρυθµοί 

καθηµερινότητας, πανσπερµία εθνοτήτων και κοινωνικών οµάδων, άπειρες προτάσεις διασκέδασης και 

ψυχαγωγίας, αµέτρητα µουσεία, ποικίλες αγορές και ένας απίστευτος δηµιουργικός οργασµός σε όλα τα 

επίπεδα της πολιτιστικής και επαγγελµατικής ζωής, συνθέτουν την ταυτότητα µιας άκρως δυναµικής πόλης, 

η οποία δεν αφήνει κανέναν να πλήξει. 

Αξίζει λοιπόν να την επισκεφθείς για να αποκτήσεις τη δική σου εικόνα από την πόλη και να δηµιουργήσεις 
τις δικές σου αναµνήσεις, που θα σε ακολουθούν µια ζωή!  
 

 
Συνδυάστε εξορµήσεις στα εκπληκτικά µουσεία µε απολαυστικές βόλτες, δοκιµάστε 

µπέργκερ και υπέροχα cupcakes, δείτε µιούζικαλ και βραδιές τζαζ, πετάξτε µε 
ελικόπτερο πάνω από το Μανχάταν, κάντε µια κρουαζιέρα µέχρι το Elis Island και το 

άγαλµα της Ελευθερίας…  
Ζήστε το Αµερικάνικο όνειρο!!! 

 
 

 



 

 

 

 

 

Πρόγραµµα Εκδροµής  
 

 

1η µέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη  

Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για Νέα Υόρκη.  
Καλωσορίσατε στο "Μεγάλο Μήλο"!  
Η πρώτη µας γνωριµία ξεκινά µε τη 
διαδροµή από το αεροδρόµιο προς 
το Μανχάταν. Η Νέα Υόρκη 
αποτελείται από πέντε δήµους: 
Μανχάταν, Staten Island, 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 στην "καρδιά" του Μανχάταν. Όσοι το επιθυµούν (αναλόγως 
µε την ώρα) µπορούν να βγουν για έναν πρώτο περίπατο στην πόλη, συνοδευόµενοι από τον 

� Πτήσεις απ΄ ευθείας με EMIRATES 

� Δύο (2) αποσκευές δωρεάν 

� Διαμονή στο Ξενοδοχείο Courtyard by Marriott New York 4* ή Marriott Eastside 4*sup  

� Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν(7½ ώρες) 

� Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν (7½ ώρες) 

� Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν (7½ ώρες) 

� ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας και Νησί Ellis  

� ΔΩΡΟ: Ξενάγηση στο Μουσείο Μετροπόλιταν με εισιτήριο εισόδου 

� ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με εισιτήριο εισόδου  

� ΔΩΡΟ: Κάρτα SIM για Απεριόριστες Διεθνείς /Τοπικές Κλήσεις σε Σταθερά, Κινητά και ΔΩΡΕΑΝ χρήση ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

� Εκδρομή στο ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ Χωριό Woodbury Common Premium Outlets με VIP κουπόνια Αγορών  

� ΔΩΡΟ στις 25/12: παράσταση στην Παγκοσμίου φήμης χορωδία Harlem Gospel  

� Αγώνας ΝΒΑ 26/12 Brooklyn Nets vs. Charlotte Hornets | 02/1 Brooklyn Nets vs. New Orleans Pelicans  

� Ρεβεγιόν του γραφείο μας στο καλύτερο Ελληνικό εστιατόριο του Μανχάταν! 

� Εισιτήρια παραστάσεων Broadway σε προνομιακές τιμές! 

 



 

 

ξεναγό µας. 
2η µέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση Νο 1 

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, το 
φηµισµένο Σχολείο Τεχνών Julliard, όπου έχουν εµφανιστεί αµέτρητοι καλλιτέχνες παγκόσµιας 
φήµης, µεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. ∆ίπλα βρίσκεται η Νοµική Σχολή του 

Πανεπιστηµίου Fordham, όπου έχουν φοιτήσει τα 
µεγαλύτερα ονόµατα της σύγχρονης ιστορίας. 
Συνεχίζουµε µε 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 πικνίκ, 
παιδικές χαρές, γήπεδα αθλοπαιδιών και ζωολογικό 
κήπο - κατά τους χειµωνιάτικους µήνες στο Central 
Park λειτουργεί το παγοδρόµιο "Wollman Rink". Εδώ, 
οι αθεράπευτα ροµαντικές ψυχές σίγουρα θα 
επιδιώξουν να κάνουν µια βόλτα µε άµαξα στα 
εκτεταµένα όρια του διάσηµου µητροπολιτικού 
πάρκου της Νέας Υόρκης, ειδικά εάν έχει καλυφθεί 

από ένα λευκό πέπλο χιονιού. 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, 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 ΗΠΑ 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. 
Πορευόµαστε προς την ξακουστή 5η Λεωφόρο µε το Μουσείο Guggenheim και το 
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Metropolitan Museum of Art, γνωστό και ως "MΕΤ") - ένα από 
τα µεγαλύτερα και σηµαντικότερα µουσεία τέχνης στον κόσµο - στο οποίο θα ξεναγηθούµε. 
Ιδρύθηκε το 1872, οι συλλογές του περιέχουν περισσότερα από δύο εκατοµµύρια έργα τέχνης 
και περιλαµβάνουν ξεχωριστούς τοµείς Ελληνορωµαϊκής, Μεσαιωνικής, Ισλαµικής, Ασιατικής 
και σύγχρονης τέχνης, καθώς και φωτογραφιών, µουσικών οργάνων ενδυµάτων, όπλων και 
πανοπλιών. 
Στην 5η Λεωφόρο θα δούµε επίσης 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. 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  

Περιήγηση  σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν 
που έχουν το δικό τους χρώµα και κουλτούρα, 
όπως το Γκρίνουιτς Βίλατζ - µεταξύ Houston Street 
και Μπρόντγουεϊ - και το Σόχο, τη γειτονιά του 
19ου αιώνα που είναι γεµάτη γκαλερί, µπουτίκ και 
εστιατόρια. Φθάνουµε στη "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 (Lower Manhattan), θα δούµε την πασίγνωστη Wall Street, η οποία λειτουργεί ως 
καρδιά των µεγάλων επιχειρήσεων και είναι η έδρα του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, 
όπως και το Federal Hall. Ακόµα νοτιότερα βρίσκεται το Μπάτερι Παρκ. Στο "Σηµείο Μηδέν" 
ορθώνεται σήµερα o ουρανοξύστης "One World Trade Cen ter", το ψηλότερο κτίριο της Νέας 
Υόρκης. Στον χώρο έχει επίσης ανεγερθεί το συγκρότηµα "National September 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 ∆ίδυµοι Πύργοι έχουν κατασκευαστεί δύο πισίνες-δεξαµενές, µε χαραγµένα τα 
ονόµατα των 2.983 θυµάτων που σκοτώθηκαν την ηµέρα εκείνη.  
Συνέχεια στην προβλήτα South Street Seaport. Είναι κυρίως εµπορική και οικονοµική περιοχή, 
αλλά περιλαµβάνει µερικά ωραία εστιατόρια και µπιστρό.  
H σηµερινή ξενάγησή µας ολοκληρώνεται µε µια κρουαζιέρα, όπου από το πλοιάριο θα 
θαυµάσουµε και θα φωτογραφίσουµε τις αναπαλαιωµένες προβλήτες, το ιστορικό Ellis Island - 
χώρο υποδοχής των µεταναστών παλαιότερα - το Άγαλµα της Ελευθερίας, καθώς και το 
Στάτεν Άιλαντ και το New Jersey. Από κάθε σηµείο της κρουαζιέρας θα απολαµβάνουµε 
µοναδική θέα στο Manhattan. Στη συνέχεια θα περάσουµε δίπλα από το Governor's Island και 
το Μπρούκλιν. Με το πέρας της κρουαζιέρας επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. 
 

4η µέρα: Νέα Υόρκη, Chelsea Market - Γέφυρα του Βrooklyn 

Αναχωρούµε σήµερα το πρωί για το Αµερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
(συντοµογραφία: AMNH). Βρίσκεται στο 
Upper West Side του Μανχάταν, κοντά 
στο Σέντραλ Πάρκ και είναι ένα από τα 
µεγαλύτερα και πιο γνωστά µουσεία του 
κόσµου. Στις τεράστιες αίθουσές του 
στεγάζονται µόνιµες εκθέσεις, συλλογές 
που υπερβαίνουν τα 32 εκατοµµύρια 



 

 

εκθέµατα, ερευνητικά εργαστήρια και η περίφηµη βιβλιοθήκη του. 
Ακολουθεί επίσκεψη στο ΥΠΕΡΟΧΟ CHELSEA MARKET. 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 
Chelsea Market λοιπόν έχει καθιερωθεί ως το "Food Mall", στο οποίο ωστόσο υπάρχουν και 
αρκετές επιπλέον επιλογές για shopping και για καλλιτεχνικές δραστηριότητες.  
Συνεχίζουµε µε 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). Αποτελεί εµβληµατικό 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.  
Όσοι επιθυµούν να συνεχίσουν, σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το South Street Seaport, µια 
ιστορική περιοχή στον ∆ήµο του Manhattan, στο σηµείο όπου η Fulton Street συναντά τον 
ποταµό East και δίπλα στο Financial District. ∆ιαθέτει µερικά από τα πιο παλιά αρχιτεκτονικά 
κτίσµατα στο Lower Manhattan - περιλαµβάνει ανακαινισµένα εµπορικά κτίρια, ανακαινισµένα 
ιστιοφόρα, την πρώην ψαραγορά Fulton και σύγχρονα εµπορικά κέντρα µε χώρους για 
φαγητό, ψώνια και νυχτερινή ζωή, µε θέα την γέφυρα του Μπρούκλιν. Στην είσοδο του Seaport 
θα δείτε και το Titanic Memorial Lighthouse. 
 

5η µέρα: Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον DC (προαιρετικό) µόνον 100€ για τις πρώτες 15 συµµετοχές  

Για σήµερα προτείνουµε µια ολοήµερη 
εκδροµή στην Washington D.C., την 
πρωτεύουσα των Ηνωµένων Πολιτειών της 
Αµερικής. Το επίθεµα D.C. προέρχεται από 
την φράση "District of Columbia", 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 ∆ικαστήριο. Εκεί 
επίσης βρίσκονται 172 πρεσβείες ξένων 
κρατών, καθώς και τα κεντρικά γραφεία 
διεθνών οργανισµών, όπως η Παγκόσµια 
Τράπεζα και το ∆ιεθνές 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 DuPont Circle, 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 Modern Art" (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 ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη της 
Νέας Υόρκης και τον Σιδηροδροµικό Σταθµό Grand Central που άνοιξε το 1913. Από τότε έγινε 
σήµα κατατεθέν της πόλης και είναι αξιοσηµείωτος ο ευρηµατικός τρόπος µε τον οποίο 
διαχωρίζεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, των πεζών και των τραίνων. Το κτίριο έχει 
ατσάλινο σκελετό, καλυµµένο µε γρανίτη και µάρµαρο. 
 

6η µέρα: Νέα Υόρκη 

Ηµέρα Ελεύθερη και οι επιλογές σας πολλές! Προτείνουµε να κάνετε βόλτες στις παρακάτω 
γειτονιές του Μανχάταν:  
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 Greenwich Village είναι από τις γειτονιές που 
καταγράφονται στους οδηγούς ως must - ειδικά για τη νυχτερινή τους ζωή. 
West Village - 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 Mae West, τα µαγαζιά της Bleecker St και 
Commerce St (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. 
∆ηµόσια Βιβλιοθήκη - Τι υπέροχο κτήριο! Βρισκόµενη 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 - 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 αφιερωµένο στην τέχνη και την αρχιτεκτονική της µεσαιωνικής 
Ευρώπης µε περίπου 2.000 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. 
 

7η µέρα: Νέα Υόρκη - Βοστόνη 

(προαιρετικό) µόνον 100€ για τις πρώτες 15 

συµµετοχές 

Ηµέρα ελεύθερη για όσους θέλουν να 
επισκεφθούν τα µουσεία στο Μανχάταν, τα 
πολλά και διαφορετικά αξιοθέατα της πόλης 
ή να συνδυάσουν τις βόλτες τους µε ψώνια.  
Εµείς σας προτείνουµε µια ολοήµερη 
εκδροµή σε µία από τις αρχαιότερες πόλεις 
των ΗΠΑ, τη Βοστόνη, η οποία 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. 
 

8η-9η µέρα: Νέα Υόρκη - Woodbury Commons Outlets - Αθήνα  
Πρωινό ελεύθερο µέχρι 11:00΄. Αναχώρηση για να περάσουµε την υπόλοιπη µέρα µας στο 
Woodbury Commons, έναν "παράδεισο" καταστηµάτων, µόλις 1,15΄ από το Μανχάταν. Το 
Woodbury Common Premium Outlets διαθέτει 220 καταστήµατα που προσφέρουν τη 
µεγαλύτερη συλλογή των καλύτερων σχεδιαστών και εµπορικών σηµάτων στον κόσµο, µε 
πάνω από 220 µπουτίκ και καταστήµατα µε προσφορές, που κυµαίνονται από 20% έως και 
70%. Μερικά από τα καταστήµατα περιλαµβάνουν: 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. Γύρω στις 19:00΄ µεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την Αθήνα. 
Τώρα πλέον καταλαβαίνετε ότι η Νέα Υόρκη είναι κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι στις ΗΠΑ. 

Είναι πραγµατικά ένα ταξίδι ζωής στο κέντρο του κόσµου! 

 
Το 10ήµερο πρόγραµµα έχει µια επιπλέον ελεύθερη µέρα 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ 

Emirates 209 ΑΘΗΝΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17.20΄ 21.20΄ 

Emirates 210 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΑΘΗΝΑ 23.55΄ 16.05΄ 

   Άφιξη την  εποµένη µέρα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πραγµατοποιήστε εγκαίρως την κράτησή σας και επωφεληθείτε από την Πραγµατοποιήστε εγκαίρως την κράτησή σας και επωφεληθείτε από την Πραγµατοποιήστε εγκαίρως την κράτησή σας και επωφεληθείτε από την Πραγµατοποιήστε εγκαίρως την κράτησή σας και επωφεληθείτε από την 

προσφορά των µειωµένων τιµών!προσφορά των µειωµένων τιµών!προσφορά των µειωµένων τιµών!προσφορά των µειωµένων τιµών!    

∆ώρο: κάρτα SIM για Απεριόριστες ∆ιεθνείς και Τοπικές Κλήσεις σε Σταθερά, 

Κινητά, καθώς και ∆ΩΡΕΑΝ χρήση ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

Μίλησε και ΣΕΡΦΑΡΕ όταν θέλεις, από όπου θέλεις µε την δική σου κάρτα 

Sim* 

∆ώρο:  Εκδροµή στο ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ Χωριό Woodbury Common Premium 

Outlets µε VIP κουπόνια Αγορών 

∆ώρο στις 25/12 παράσταση στην Παγκοσµίου φήµης χορωδία Harlem Gospel 



 

 

 

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Ηµέρες 
Σε  

∆ίκλινο 

Σε  

Τρίκλινο 

Σε  

Τετράκλινο 
Παιδί * 

∆ιαφορά 
Μονόκλινου 

Φιλοδωρήµατα 
Αχθοφορικά 

21/12 Courtyard by Marriott 4* 7 € 1068 € 995 € 940 € 970 € 490 $ 50 

22/12 Courtyard by Marriott 4* 8 € 1170 € 1065 € 1020 € 1040 € 585 $ 50 

20/12 Courtyard by Marriott 4* 9 € 1235 € 1120 € 1065 € 1090 € 695 $ 50 

21,23/12 Marriott Eastside 4* 7 € 1145 € 1065 € 1015 € 1045 € 595 $ 50 

22,23,24,30/12 Marriott Eastside 4* 8 € 1250 € 1135 € 1090 € 1105 € 695 $ 50 

20,22,23/12 

26,29/12 
Marriott Eastside 4* 9 € 1315 € 1205 € 1155 € 1170 € 790 $ 50 

24/12 Marriott Eastside 4* 10 € 1435 € 1320 € 1270 € 1265 € 880 $ 50 

02/1 4* 9 € 1115 € 1035 € 990 € 1010 € 625 $ 50 

Οι τιµές είναι µε Έκπτωση 150€ το άτοµο για  EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις 
*Παιδί (2-12 ετών) στο ίδιο δωµάτιο µε 2 ενήλικες | Οι τιµές είναι κατ΄ άτοµο 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

� Αεροπορικά εισιτήρια απ΄ ευθείας για Νέα Υόρκη µε EMIRATES  

� 2 αποσκευές δωρεάν  

� ∆ιαµονή στο Courtyard by Marriott New York 4* ή Marriott Eastside 4*sup (χωρίς πρωινό)  
� Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν (7½ ώρες)  

� Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν (7½ ώρες) 

� Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν (7½ ώρες) 

� ∆ΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλµατος Ελευθερίας και Νησί Ellis  

� ∆ΩΡΟ: Ξενάγηση στο Μουσείο Μετροπόλιταν µε το εισιτήριο εισόδου 

� ∆ΩΡΟ: Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας µε το εισιτήριο εισόδου  

� ∆ΩΡΟ: κάρτα SIM για απεριόριστες ∆ιεθνείς και Τοπικές Κλήσεις σε Σταθερά, Κινητά, καθώς και ∆ΩΡΕΑΝ 

χρήση ΙΝΤΕΡΝΕΤ - 1 κάρτα SIM ανά δωµάτιο 

� Εκδροµή στο ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ Χωριό Woodbury Common Premium Outlets µε VIP κουπόνια Αγορών  

� ∆ΩΡΟ στις 25/12: παράσταση στην Παγκοσµίου φήµης χορωδία  Harlem Gospel για αναχωρήσεις 20, 

21,22, 23, 24/12 (µέχρι εξαντλήσεως-Προλάβετε!!!) 

� Πτήσεις απ΄ ευθείας με EMIRATES 

� Δύο (2) αποσκευές δωρεάν 

� Διαμονή στο Ξενοδοχείο Courtyard by Marriott New York 4* ή Marriott Eastside 4*sup  

� Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν(7½ ώρες) 

� Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν (7½ ώρες) 

� Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν (7½ ώρες) 

� ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας και Νησί Ellis  

� ΔΩΡΟ: Ξενάγηση στο Μουσείο Μετροπόλιταν με εισιτήριο εισόδου 

� ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με εισιτήριο εισόδου  

� ΔΩΡΟ: Κάρτα SIM για Απεριόριστες Διεθνείς /Τοπικές Κλήσεις σε Σταθερά, Κινητά και ΔΩΡΕΑΝ χρήση ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

� Εκδρομή στο ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ Χωριό Woodbury Common Premium Outlets με VIP κουπόνια Αγορών  

� ΔΩΡΟ στις 25/12: παράσταση στην Παγκοσμίου φήμης χορωδία Harlem Gospel  

� Αγώνας ΝΒΑ 26/12 Brooklyn Nets vs. Charlotte Hornets | 02/1 Brooklyn Nets vs. New Orleans Pelicans  

� Ρεβεγιόν του γραφείο μας στο καλύτερο Ελληνικό εστιατόριο του Μανχάταν! 

� Εισιτήρια παραστάσεων Broadway σε προνομιακές τιμές! 

 



 

 

� Αγώνας ΝΒΑ 02/1: Brooklyn Nets vs. New Orleans Pelicans (+€25) για αναχωρήσεις 29, 30/12 (µέχρι 

εξαντλήσεως-Προλάβετε!!!) 

� Μεταφορά από και προς αεροδρόµιο/ξενοδοχείο στην Αµερική 

� Έµπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός-ξεναγός 

� 10% έκπτωση στα πολυκαταστήµατα Macy's 

� Ταξιδιωτικά έντυπα 

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

� Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι, Πρόγραµµα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης, Ειδική 

ατοµική ταξιδιωτική ασφάλιση (€ 495) 

� Φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά υποχρεωτικά $50 πληρωτέα µε την άφιξη κατά την πρώτη µέρα 

� Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαµβανόµενα 
 

Ακόµα …… 
 

� Ολοήµερη Εκδροµή στην Ουάσινγκτον DC µόνον 100€ για τις πρώτες 15 συµµετοχές  

� Ολοήµερη Εκδροµή στη Βοστόνη µόνον 100€ για τις πρώτες 15 συµµετοχές 

� Ρεβεγιόν στο καλύτερο Ελληνικό εστιατόριο του Μανχάταν (τιµή αναµένεται) 

και όχι σε ασιατικά µαγαζιά, που µπορείτε να πάτε όποτε θέλετε εσείς, µε νορµάλ τιµές 

� Αγώνας ΝΒΑ 26/12 Brooklyn Nets vs. Charlotte Hornets (€50) 

� Ζητήστε µας εισιτήρια παραστάσεων Broadway σε προνοµιακές τιµές! 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

1. Για την είσοδό σας στις ΗΠΑ είναι απαραίτητο να συµπληρώσετε την αίτηση ESTA. 
2. Εφόσον έχετε ταξιδέψει σε ΙΡΑΝ, ΣΟΥ∆ΑΝ, ΛΙΒΥΗ, ΣΟΜΑΛΙΑ ή ΥΕΜΕΝΗ µετά από την 1η 
Μαρτίου 2011 θα χρειαστείτε Βίζα για τις ΗΠΑ. Ζητήστε εγκαίρως τη βοήθειά µας στην 
συµπλήρωση της αίτησης. 
3. 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. 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. H παιδική τιµή ισχύει για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών σε δωµάτιο µε 2 ενήλικες. 
2. Όλες οι τιµές είναι κατά άτοµο σε Ευρώ και έχουν υπολογιστεί µε βάση τις ισχύουσες τιµές των 
αεροπορικών ναύλων και ξενοδοχείων. 
3. Στις Υπερατλαντικές πτήσεις η πρώτη αποσκευή κατ' άτοµο (µέχρι 23 κιλά) είναι δωρεάν. Με 
Emirates και Turkish: 2 αποσκευές δωρεάν.  
4. Στις εσωτερικές πτήσεις υπάρχει χρέωση από την πρώτη αποσκευή και υπολογίζεται ανά 
διαδροµή στα 25-30 USD. 


